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Voor u ligt de kwartaalrapportage voor het tweede kwartaal van 2018. 

 

Deze is licht gewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal. Ten eerste is hoofdstuk 2.6 in de bijlage, 

Renteafdekking attributie, ten opzichte van voorgaande rapportages gewijzigd. Door aanpassing van 

de methodiek, wordt meer inzicht gegeven in het gerealiseerde rendement van de 

renteafdekkingsportefeuille. 

 

Daarnaast wordt meer inzicht gegeven in de operationele impact van de valutahedge, door deze op 

een andere wijze te rapporteren. Het resultaat op de valutahedge van de portefeuille wijkt af van het 

resultaat van de valutahedge op de benchmark. Enerzijds doordat de portefeuille qua samenstelling 

afwijkt van de benchmark. Anderzijds doordat de valutahedge in de portefeuille eind van de maand 

wordt bijgestuurd en de valutahedge op de benchmark dagelijks. Het relatieve resultaat is de 

combinatie van beide. 

 

Deze manier van rapporteren is intuïtiever en maakt onderdeel uit van de verklaring van het relatieve 

fondsrendement. Hierbij willen we benadrukken dat alleen de wijze van presenteren is gewijzigd en 

de benchmark, zoals beschreven in de Beleggingsrichtlijnen, ongewijzigd is. 

 

Wij hopen dat de kwartaalrapportage hiermee voor u lezenswaardig blijft en de relevante informatie 

verschaft. 

 

Namens BSG Vermogensbeheer  



• • • • • • • • • • • • • • • • 

3 | 16 Blue Sky Group Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group | Kwartaalrapportage Beleggingen 2018 Q2 

 

Kerncijfers 

Ontwikkeling portefeuille  
 

De waarde van de beleggingsportefeuille steeg in het tweede kwartaal van € 71,6 miljoen 

naar € 72,4 miljoen. Het rendement op de beleggingsportefeuille was 1,4%. 

 

 
 

Ontwikkeling dekkingsgraad 
 

Het totale pensioenvermogen (de som van de waarde van de beleggingsportefeuille en het 

saldo premie en uitkeringen) is met €1,7 miljoen gestegen van €69,8 miljoen naar €71,5 

miljoen. De verplichtingen stegen met € 1,3 miljoen van € 64,5 miljoen naar € 65,8 miljoen.  

 

De maandelijkse nominale dekkingsgraad stijgt van 108,2% naar 108,7%. De 

beleidsdekkingsgraad steeg van 109,4% (grijze pijl) naar 109,9% (zwarte pijl).
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1. Marktontwikkelingen en rendementen 
 

 

1.1 Marktontwikkelingen  
 

In het tweede kwartaal hield de volatiliteit op de financiële markten aan. Zakelijke waarden lieten een 

positief rendement zien. In april en mei herstelden zakelijke waarden grotendeels van verliezen die 

eerder in het jaar waren opgelopen. Het herstel kende meerdere oorzaken: 

- de spanningen rondom een mogelijk handelsconflict zakten weg; 

- het IMF stelde de economische groeiverwachtingen naar boven bij; 

- macro-economische cijfers waren boven verwachting; 

- de bedrijfswinsten namen meer toe dan verwacht.  

 

In juni werden de rendementen op beleggingen negatief beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen. In 

Italië waren er zorgen over het vormen van een nieuwe regering. De begrotingsplannen, van de 

inmiddels gevormde coalitie, en de schuldenberg van het land zijn nog steeds punten van zorg. 

Daarnaast liepen de spanningen rondom een mogelijk wereldwijd handelsconflict weer op. Over en weer 

werden er importtarieven aangekondigd. Hoewel het effect in termen van economische groei tot nu toe 

beperkt was, verslechterden de onderlinge verhoudingen.  

 

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed) en de Europese centrale bank (ECB) hebben 

belangrijke stappen gezet in de normalisering van het monetaire beleid. Sinds de financiële crisis zijn 

maatregelen genomen om de economie te stimuleren en inflatie aan te jagen. De Fed heeft de rente 

verhoogd en de ECB heeft bekend gemaakt haar opkoopbeleid af te bouwen. Deze besluiten zijn 

mogelijk omdat er verbetering is opgetreden in de economie en de inflatie langzaam toeneemt. Hogere 

rentes in de VS en de sterkere dollar hebben echter wel effect gehad op beleggingen in opkomende 

markten. De sterkere dollar heeft voor druk gezorgd op landen met veel schulden die zijn gefinancierd 

in dollars en landen met tekorten op de begroting.  

 

De economie bevindt zich in een fase gekenmerkt door hoge volatiliteit. Geopolitieke zorgen dragen 

ook bij aan de volatiliteit, maar de economische groei ondervindt hier nog weinig hinder van. De 

onderliggende economie ziet er fundamenteel goed uit en bedrijfscijfers zijn sterk.  

 

 

 
 

Paragraaf 1.4 geeft een gedetailleerd overzicht van de rendementen per beleggingscategorie. 

 

  

Marktwaarde 

(€ mln) Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief

huidig kwartaal 2018

Vastrentende waarden 39,4   54,4 -1,8 0,4 -0,2 0,0 -0,1

Aandelen 26,1   36,0 1,6 1,0 -0,5 -1,5 -0,4

Vastgoed 7,4     10,2 0,0 3,3 0,1 3,7 0,3

Cash 0,1     0,2 0,2

Rente Swap (0,6)    -0,8 0,3 0,3

Valutahedge 0,0     0,0 0,0 0,0

Totaal portefeuille 72,4   1,4 -0,2 0,2 -0,2

Gewichten (%) Rendementen (%)
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1.2 Marktwaarde-overzicht 
 

1.2.1 Vastrentende waarden 

 

 

1.2.2 Aandelen 

 

 

1.2.3 Vastgoed 

 

 
  

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-03-2018 30-06-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Obligaties 37,2 39,4 54,0 55,8 55,0

Matching portefeuille 24,4 25,7 35,3 36,5 35,75

Global ILB 22,5 23,7 32,5 33,7 33,00

Global ILB 10+ Active 9,2 9,1 12,5

Global ILB Buy & Hold 13,3 14,6 20,0

EURO 10+ 2,0 2,0 2,8 2,8 2,75

Rendementsportefeuille 12,8 13,7 18,7 19,2 19,25

EMU AAA 2,2 2,5 3,5 3,6 2,75

Global Credits 2,2 2,3 3,2 3,3 3,30

Nederlandse Woninghypotheken 3,8 3,8 5,3 5,3 6,05

US High Yield 1,0 1,2 1,6 1,7 1,65

Emerging Market Debt USD 2,1 2,3 3,2 3,3 3,30

Emerging Market Debt local currency 1,5 1,5 2,0 2,1 2,20

Gewichten (%)

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-03-2018 30-06-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Aandelen 26,4 26,1 35,7 34,1 35,0

Europa & Midden-Oosten (ontwikkeld) 7,6 7,9 10,8 10,3 10,59

Noord-Amerika 4,4 4,4 6,1 5,8 5,78

Pacific 2,2 2,1 2,9 2,8 2,89

Opkomende markten 7,1 6,2 8,5 8,3 8,75

Aandelen defensief 5,1 5,4 7,4 7,0 7,00

Gewichten (%)

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-03-2018 30-06-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Vastgoed 7,0 7,4 10,1 10,1 10,0

Publiek Vastgoed 2,2 2,5 3,5 3,5 2,00

Europa 1,0 1,1 1,5 1,5 0,70

Noord-Amerika 0,5 0,7 1,0 1,0 0,70

Azië Pacific 0,7 0,7 1,0 1,0 0,60

Privaat Vastgoed 4,7 4,8 6,6 6,6 8,00

Europa 2,8 2,8 3,8 3,8 4,50

Noord-Amerika 1,2 1,3 1,8 1,8 2,00

Azië Pacific 0,7 0,8 1,1 1,1 1,50

Gewichten (%)
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1.3 Verhouding actief / passief belegd vermogen 
 

 
 

Zoals eerder besproken met het bestuur van het pensioenfonds werkt de uitvoerder aan een notitie, 

waarin de eerder gestelde vragen omtrent de actieve beleggingsoplossingen in de portefeuille zullen 

worden beantwoord. Vervolgens moet het bestuur in staat zijn gesteld om een oordeel te vellen over 

de gewenste managementstijl van de verschillende beleggingscategorieën in de portefeuille. De 

uitvoerder heeft met het bestuur van het pensioenfonds afgesproken dat de notitie in het vierde 

kwartaal van 2018 gereed is. 
 

  

Categorie Aandelen Vastrentend Vastgoed Totale Portefeuille

Actief 74% 51% 80% 62%

Waarvan Enhanced 0% 0% 15% 1%

Passief 26% 49% 20% 38%

Waarvan Buy & Hold 0% 37% 0% 20%

Totaal 100% 100% 100% 100%
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1.4 Portefeuillerendement 
 

Bij beleggingscategorieën waarvoor geen objectieve benchmark beschikbaar is, wordt het 

benchmarkrendement gelijkgesteld aan het portefeuillerendement. Voor deze beleggingscategorieën is 

in onderstaande tabellen geen relatief rendement opgenomen. 

1.4.1 Totale portefeuille 

 

 
 

① Dit kwartaal kondigde de ECB aan Quantitative Easing vanaf september 2018 gefaseerd af te bouwen 

en de rente tot volgend jaar zomer laag te houden. Hierdoor daalde de kapitaalmarktrente in Europa. In 

de VS steeg deze juist, door de verwachting dat de economische groei in de VS zal herstellen na een 

relatief zwak eerste kwartaal. De matching portefeuille bevat voornamelijk Europese obligaties, deze 

profiteerden van de rentedaling. Doordat de Amerikaanse rente voornamelijk de returnportefeuille 

beïnvloedt, liet deze negatieve rendementen zien.  

 

② Het tweede kwartaal was voor aandelen in termen van relatieve performance een zeer teleurstellend 

kwartaal. De toename van de correlatie tussen aandelen onderling, zorgde ervoor dat de 

aandelenselectie van actieve managers negatief bijdroeg. De beleggingsstijlen groei, momentum en 

kwaliteit deden het de afgelopen 12-18 maanden goed, maar dit kwartaal juist minder. Dit versterkte het 

negatieve relatieve resultaat. 

 

Onderdelen 1.3 en 1.4 van de bijlage geven een gedetailleerd overzicht van het portefeuillerendement 

en de bijdrage aan het totale rendement. 

1.4.2 Vastrentende waarden 

 

1.Voor de categorie Nederlandse woninghypotheken is het 3-jaars geannualiseerd rendement gebaseerd op data vanaf inceptie: Q4-2015. 

 

③ Het totaalrendement van de emerging markets debt portefeuilles was in het tweede kwartaal negatief, 

met als uitschieter de local currency portefeuille. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de zwakte van 

local currency valuta ten opzichte van de dollar en de opgelopen spanningen omtrent importtarieven. 

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastrentende Waarden ① 0,44 -0,21 0,02 -0,10 2,78 -0,09

Aandelen 1,03 ② -0,45 -1,47 -0,38 5,92 0,01

Vastgoed 3,33 0,11 3,68 0,26 7,76 0,25

Rentehedge (swaps) 0,31 0,00 0,34 0,00 0,44 0,00

Valutahedge 0,02 0,01 -0,01

Totaal portefeuille 1,36 -0,21 0,25 -0,15 4,95 0,00

Geannualiseerd

Q2 Q2 relatief YTD YTD relatief

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastrentende Waarden 0,44 -0,21 0,02 -0,10 2,78 -0,09

Matching portefeuille 1,45 -0,11 1,08 -0,01 3,04 -0,01

Global ILB 1,41 -0,12 0,87 -0,01 2,75 -0,02

EURO 10+ 1,94 0,03 3,54 0,01 4,87 0,06

Return portefeuille -1,42 -0,39 -1,95 -0,26 2,20 -0,26

EMU AAA 1,27 -0,01 1,53 -0,06 1,55 -0,34

Global Credits -1,33 -0,32 -3,20 -0,37 1,85 0,33

US High Yield 0,03 -0,27 -1,23 -0,08 3,08 -0,92

Emerging Market Debt USD ③ -5,07 ③ -0,84 -6,90 -0,51 2,51 -0,54

Emerging Market Debt LC ③ -7,23 ③ -1,58 -4,81 -1,04 -0,71 -1,10

Nederlandse Woninghypotheken
1 0,98 0,54 3,10

Q2 Q2 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd
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Daarnaast is het relatieve rendement voor de local currency portefeuille beïnvloed door een overwogen 

positie in de Argentijnse peso. De korte rente in Argentinië is verhoogd naar 12,75% en het IMF heeft 

$50 miljard ter beschikking gesteld om het land te hulp te schieten. De underperformance van het EMD 

hard currency mandaat werd veroorzaakt door overwogen posities in Argentinië, Venezuela en Brazilië. 

Venezuela was volatiel vanwege de onzekerheid achter de mogelijke verandering van het regime en de 

aanhoudende verslechtering van de economische situatie. 

1.4.3 Aandelen 

 

 
 

④ De underperformance in Noord-Amerika wordt grotendeels veroorzaakt door teleurstellende resultaten 

op aandelenselectie vanwege achterblijven van rendementen van kwaliteits- en waarde aandelen, die 

per saldo zijn overwogen ten opzichte van de benchmark. 

 

⑤ Opkomende Markten is dit kwartaal de minst renderende categorie. De schulden van deze landen zijn 

grotendeels genoteerd in Amerikaanse dollar. Door de sterker wordende Amerikaanse dollar groeide 

de schuldenlast van deze landen. Ook liet een aantal valuta van deze landen scherpe correcties zien, 

zie de toelichting bij (3). Daarnaast hadden Chinese aandelen te lijden onder het handelsconflict tussen 

China en de VS.  

 

⑥ Het negatieve relatieve resultaat werd voor het grootste deel veroorzaakt door teleurstellende resultaten 

op de aandelenselectie (onder andere IT aandelen) en verkeerde landenallocatie. Per saldo was er een 

overwogen positie in Brazilië en Turkije, terwijl beide landen een flinke correctie in hun valuta lieten 

zien. Twee van de vier managers staan op de watchlist vanwege achterblijvende performance ten 

opzichte van de gestelde target. 

 

⑦ De defensieve aandelenportefeuille belegt in aandelenmarkten van ontwikkelde landen. Deze markten 

hebben ten opzichte van het eerste kwartaal een herstel laten zien. In stijgende markten blijven 

defensieve aandelenportefeuilles vaak achter omdat deze minder gevoelig zijn voor economische 

ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Aandelen 1,03 -0,45 -1,47 -0,38 5,92 0,14

Europa & Midden Oosten 5,14 0,31 1,55 1,00 7,17 1,39

Noord-Amerika 2,65 ④ -0,79 1,49 -0,50 8,45 -0,63

Pacific 1,01 -0,53 -4,69 -2,13 4,28 0,35

Opkomende markten ⑤ -5,23 ⑥ -1,45 -5,63 -1,16 3,02 -0,20

Aandelen Defensief ⑦ 1,77 -1,28 6,49

Q2 Q2 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd



• • • • • • • • • • • • • • • • 

10 | 16 Blue Sky Group Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group | Kwartaalrapportage Beleggingen 2018 Q2 

 

1.4.4 Vastgoed 

 

 
 

⑧ Het positieve relatieve resultaat binnen de Europese vastgoedportefeuille wordt hoofdzakelijk verklaard 

door de resultaten op Duitse woningen en in de Nordics.  

 

⑨ De Noord-Amerikaanse beursgenoteerde portefeuille wordt passief belegd. Een relatief rendement van 

-0,10% is gebruikelijk voor deze portefeuille in verband met kosten die niet in de benchmark zijn 

opgenomen, maar wel in de portefeuille. Het negatieve resultaat van -0,23% is een implementatie-effect 

van de jaarlijkse herbalancering. 

 

⑩ Het rendement in de Noord-Amerikaanse deelportefeuille werd vooral gedreven door de toenemende 

online verkopen. Deze toename zorgt voor een stijgende vraag naar bedrijfsruimten.  

 

 

  

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastgoed 3,33 0,11 3,68 0,26 7,76 0,26

Publiek 6,64 0,32 2,27 0,69 6,52 0,57

Europa 6,14 ⑧ 0,89 3,69 1,64 10,94 1,26

Noord-Amerika ⑨ 8,99 ⑨ -0,23 0,48 -0,09 5,49 -0,20

Azië Pacific 4,80 0,05 1,06 0,10 0,40 0,08

Privaat 1,78 4,69 8,92

Europa 1,31 5,20 10,05

Noord-Amerika 1,77 3,26 7,70

Azië Pacific ⑩ 3,51 4,94 5,80

Q2 Q2 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd
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2. Gevoerd beleid 
 

 

2.1 Tactische Asset Allocatie  
 

Blue Sky Group heeft de overwogen positie in aandelen (+2%) en onderwogen positie in obligaties (-

2%) gehandhaafd. Ondanks de verhoogde volatiliteit is Blue Sky Group nog steeds van mening dat de 

onderliggende fundamenten van de economie goed zijn. Blue Sky Group blijft daarom positief op 

risicodragende beleggingen.  

 

2.2 Herbalancering  
 

Blue Sky Group heeft door middel van de jaarlijkse herbalancering de beleggingsportefeuille in lijn 

gebracht met de strategische asset allocatie. De herbalancering vond plaats op 23 mei. Tegelijkertijd 

zijn de valutacontracten doorgerold voor een termijn van één jaar. Deze valutacontracten hadden een 

positieve waarde door de appreciatie van de euro. De vrijgekomen gelden zijn geïnvesteerd in de 

portefeuille. Om tegelijkertijd de portefeuille in lijn te brengen met de strategische asset allocatie is er 

per saldo € 1.767.000 obligaties aangekocht, € 117.000 vastgoed aangekocht en voor € 1.127.000 

aandelen verkocht.  

 

2.3 Gevoerd beleid binnen de beleggingspools 
 

In het afgelopen kwartaal zijn er geen externe managers aangesteld of ontslagen. 

 

Aandelen 

 Geen bijzonderheden. 

 

Vastrentende waarden 

 Geen bijzonderheden. 

 

Vastgoed 

 In het tweede kwartaal is een commitment afgegeven van € 77.700 binnen de Europa privaat 

portefeuille. 
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2.4 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group  

2.4.1 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group afgelopen kwartaal  

 

 
Bovenstaand figuur heeft alleen betrekking op liquide beleggingen. 

 

De relatieve underperformance wordt voornamelijk verklaard door de bijdrage van de externe managers 

in Opkomende Markten (selectie effect). De tactische posities op aandelen en obligaties hadden in totaal 

een positieve bijdrage aan het resultaat van 2 basispunten. Binnen de categorieën was deze positieve 

bijdrage 1 basispunt. 

  

Onderdeel 1.5 van de bijlage geeft een verdere uitsplitsing van het relatieve kwartaalrendement. 

 

2.4.2 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group afgelopen 3 jaar  

 
 

Bovenstaande grafiek en onderstaande tabel geven het cumulatief relatief rendement weer. Per 

kwartaal is een uitsplitsing gegeven. Ten eerste het allocatie-effect over de categorie, dit geeft het effect 

weer van bijvoorbeeld het overwegen van aandelen versus obligaties. Ten tweede het allocatie-effect 

Vastrentende
Waarden

Aandelen Vastgoed publiek
Totaal liquide
beleggingen

Allocatie over categorie (%) 0,01 0,00 0,00 0,02

Allocatie binnen categorie (%) 0,00 0,01 0,00 0,01

Bijdrage externe manager (%) -0,13 -0,19 0,01 -0,29

Totaal (%) -0,11 -0,18 0,01 -0,26

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05 Allocatie over categorie (%) Allocatie binnen categorie (%) Bijdrage externe manager (%)

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

Cumulatief relatief rendement (3 jaars)

allocatie-effect over categorie allocatie-effect binnen categorie selectie-effect Cumulatief relatief rendement (3 jaars)
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binnen categorie, dat het effect toont van bijvoorbeeld het overwegen van Europese aandelen versus 

Amerikaanse aandelen. Tenslotte het selectie effect dat de bijdrage van de externe managers laat zien. 

 

 
 

 

2.5 Uitvoering overlay management 

2.5.1 Renterisico 

 

Het fonds heeft als beleid om het renterisico op de verplichtingen voor tenminste 45% af te dekken. Het 

renterisico wordt impliciet afgedekt met behulp van nominale euro staatsobligaties, ILB’s, investment 

grade bedrijfsobligaties en nominale renteswaps. De huidige doelafdekking is 50% met een ondergrens 

van 45%. De doelafdekking is afhankelijk van de 20-jaars swaprente en de 20-jaars break-even inflatie 

en wordt per kwartaaleinde vastgesteld. 

 

Door de TAA-posities van Blue Sky Group, de posities van de managers en de marktbewegingen kan 

het feitelijke renteafdekkingspercentage afwijken van het strategische renteafdekkingspercentage. De 

bewegingsvrijheid van Blue Sky Group (inclusief de externe managers) is begrensd door het algehele 

risicobudget voor actief beheer. De benutting van het risicobudget wordt gerapporteerd in paragraaf 5.4.  

 

 
 

Over het tweede kwartaal is de renteafdekking licht gedaald van 45,7% naar 45,5%. De aankoop van 

obligaties tijdens de herbalancering heeft een positieve impact gehad op de renteafdekking. Echter 

hebben (euro)renteveranderingen en veranderingen in de rentegevoeligheid van de verplichtingen ertoe 

geleid dat de renteafdekking per einde kwartaal 0,2% lager uitviel dan aan het begin van het kwartaal. 

 

Als gevolg van een daling in de eurorente zijn de verplichtingen met € 633.000 gestegen. De 

afdekkingsportefeuille en de swaps hebben een gezamenlijk rendement behaald van € 574.000. Dit 

positieve rendement is voornamelijk het gevolg van uitgevoerde transacties door zowel de externe 

managers als Blue Sky Group als uitvoerder. Voor een gedetailleerde attributie van het rendement wordt 

verwezen naar paragraaf 2.6 in de bijlage. 
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Allocatie-effect over categorie -0,19 -0,04 0,12 0,01 -0,01 0,00 0,10 0,00 0,05 0,04 -0,03 0,02 0,07

Allocatie-effect binnen categorie 0,00 0,01 -0,09 0,01 -0,05 -0,02 0,01 -0,04 -0,01 -0,05 -0,05 0,01 -0,31

Selectie-effect 0,08 0,05 -0,01 -0,04 0,11 -0,11 0,10 0,12 0,11 -0,06 0,15 -0,26 0,26

Currency overlay -0,01 0,03 -0,02 0,01 -0,02 0,01 0,00 -0,03 -0,02 0,00 -0,01 0,02 -0,03

Cumulatief relatief rendement -0,12 -0,07 -0,08 -0,09 -0,06 -0,20 0,04 0,10 0,24 0,16 0,23 -0,01

Renteafdekking Percentage

Renteafdekking primo kwartaal 45,7%

Renteafdekking ultimo kwartaal 45,5%

Verschil 0,2%

Gerealiseerd rendement afdekkingsportefeuille + swaps (€ mln) 0,57
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2.5.2 Valutarisico 

 

Conform het valutahedgebeleid wordt het valutarisico op Amerikaanse dollars (USD), Britse ponden 

(GBP), Japanse yens (JPY), Australische dollars (AUD), Canadese dollars (CAD) en Zweedse kronen 

(SEK) afgedekt.  

 

 

 
  

Valuta Exposure (€ mln) Af te dekken afgedekt niet afgedekt

EUR 32

USD 17 17 17 0

GBP 4 4 4 0

JPY 2 2 2 0

AUD 3 3 3 0

CAD 1 1 1 0

SEK 2 2 2 0

Overig 11 0 0 11

45%

23%

6%

3%

4%
2%

3%

15%
45% aan EUR

23% aan USD

6% aan GBP

3% aan JPY

4% aan AUD

2% aan CAD

3% aan SEK

15% aan Overig
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2.6 Compliance  
 
Beleggingsrichtlijnen 

Onderstaande tabel geeft de compliance checks per kwartaaleinde weer. De compliance checks worden 

één keer per maand uitgevoerd. Er zijn geen overschrijdingen van de beleggingsrichtlijnen 

geconstateerd. 

 

 

  

Min Limiet (%) Huidige stand (%) Max Limiet (%) Compliant

Risciobudget 0,4 2,5 OK

Valutahedge USD 99 99,9 101 OK

Valutahedge GBP 95 100,5 105 OK

Valutahedge JPY 95 102,4 105 OK

Valutahedge CAD 95 97,9 105 OK

Valutahedge AUD 95 98,1 105 OK

Valutahedge SEK 95 98,7 105 OK

Renteafdekking 45 45,5 OK

Derivaten -10 -0,8 10 OK

Valutacontracten -5 0,0 5 OK

Renteswaps -5 -0,8 5 OK

Margin Futures -1 0,0 1 OK

Tussentijdse herbalancering aandelen 31,5 34,2 38,5 OK

Tussentijdse herbalancering vastrentend 49,5 55,8 60,5 OK

Naleving uitsluitingslijst en EU sanctielijst OK

Naleving richtlijnen limietenkader OK

Totaal Portefeuille OK
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3. Opvolging bestuursbesluiten 
 

3.1 Bestuursbesluiten afgelopen kwartaal  
 

- Het bestuur heeft het beleggingsplan 2018-2019 vastgesteld. 

 

- Het bestuur heeft de Beleggingsrichtlijnen vastgesteld en ondertekend. De beleggingsrichtlijnen zijn 

hiermee leidend voor de implementatie van de portefeuille en vervangen hiermee het Strategisch 

en Operationeel Beleggingsbeleid (SOB). 

 

- De diversificatiestudie aandelen is goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring van het 

implementatieplan in het najaar van 2018. 

 

3.2 Te implementeren bestuursbesluiten 
 

Bestuursbesluiten worden binnen de afgesproken termijn geïmplementeerd. Bij een aantal beslissingen 

kan er geen (uiterste) termijn worden afgesproken, waarbinnen het besluit moet zijn opgevolgd. 

Voorbeelden zijn het opbouwen van de private equity portefeuille of de privaat vastgoed portefeuille, 

hierbij is de verdere invulling te veel afhankelijk van de marktomstandigheden.  

 
Openstaande besluiten liquide beleggingen 

 
 

Openstaande besluiten illiquide beleggingen 

 
* Om de gewenste allocatie te bereiken is een overcommitmentstrategie vastgelegd. 

 

 Nog op te vragen door managers: de vastgoedmanagers vragen dit kapitaal, naar verwachting, 

binnen 1 tot 3 jaar op. 

 Nog te committeren aan managers: planning is om dit openstaande deel binnen 1 tot 2 jaar te 

committeren aan nieuwe managers. 

Bestuursbesluit Datum besluit
Verwachte 

implementatie

1 Diversificatiestudie aandelen jul-18

2 EMIR jun-16 Q3-18

Toelichting

De diversificatiestudie aandelen is goedgekeurd onder 

voorbehoud van goedkeuring van het implementatieplan in 

het najaar van 2018.

De implementatie van Central Clearing bevindt zich in een 

vergevorderd stadium. De verwachting is dat in het derde 

kwartaal de eerste geclearde transacties kunnen worden 

verricht.

Bestuursbesluit Datum besluit

Huidig belegd 

binnen 

deelportefeuille

Nog op te 

vragen door 

managers

Max. nog te 

committeren

 aan managers*

Afgerond

1
80% van het streefgewicht in vastgoed 

(10%) in privaat vastgoed beleggen
juni 2015 66,4% 2,1% 11,4%


