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  Ontwikkelingen fonds

 Rendement (in €) gewicht MTD BM YTD BM YTD Dekkingsgraad Nominaal Beleid

Liquide beleggingen 84% 0,0% 0,1% 0,0% 11,9% 12,0% 12,0% 30/09/19 92,5% 101,5%

Vastrentende waarden 46% -1,5% -1,5% 0,0% 10,0% 10,1% 10,1% 31/08/19 91,4% 102,9%

Aandelen 35% 1,9% 2,1% -0,2% 14,7% 14,5% 14,5% 31/12/18 102,9% 108,9%

Publiek Vastgoed 3% 2,7% 2,9% -0,2% 19,1% 18,5% 18,5%

Illiquide beleggingen 12% -0,1% -0,1% 3,8% 3,8%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% -0,7% -0,8% 0,0% 17,9% 18,0% -0,1%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
In de maand september lieten aandelen een positief en vastrentende waarden een negatief rendement zien. Dit is met name het gevolg van een verlaging van de 
depositorente door de Europese centrale bank en een aankondiging het opkoopprogramma van obligaties opnieuw op te starten. Het Amerikaanse stelsel van 
centrale banken verlaagde de beleidsrente voor de tweede keer dit jaar met 0,25%. Daarnaast zijn de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China hervat. De 
onderhandelaars kwamen overeen elkaar na ruim twee maanden in oktober weer te ontmoeten.
Het navolgende geopolitieke nieuws had een beperkte impact op het rendement. De nieuwe regering in Italië werd door de markten positief ontvangen omdat het 
een meer pro-Europese koers voert. De Brexit blijft omgeven met onzekerheid. De kans op een no-deal Brexit lijkt kleiner te zijn geworden. De voorzitter van het 
Amerikaanse huis van afgevaardigden, Nancy Pelosi, kondigde een afzettingsprocedure aan tegen president Trump.

Macro-economische data toonden aan dat de Amerikaanse economie stabiliseert. De arbeidsmarkt ligt er prima bij en het consumentenvertrouwen liet een lichte 
stijging zien. In Europa blijven de economische vooruitzichten zwak. De maakindustrie bevindt zich al een aantal maanden in een recessie en de dienstensector 
staat onder druk. 

De brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) steeg met 2,9%. De rente op de twintigjaars swaprente steeg met 14 basispunten tot 0,19%.
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