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Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group

  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 78% 6,4% 6,0% 0,4% -5,6% -5,0% -0,6% 30/04/2020 85,8% 94,2%

Vastrentende waarden 40% 2,9% 2,9% 0,0% 2,8% 3,1% -0,3% 31/03/2020 84,2% 95,7%

Aandelen 35% 10,9% 10,4% 0,5% -14,0% -13,7% -0,3% 31/12/2019 99,0% 99,3%

Publiek vastgoed 3% 6,9% 5,2% 1,7% -21,3% -22,2% 0,9%

Illiquide beleggingen 19% 0,4% 0,4% 1,8% 1,8%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% 6,3% 6,0% 0,3% -0,7% -0,1% -0,6%

  Ontwikkelingen financiële markten

Toelichting
April stond in het teken van herstel, waarbij zowel aandelen als vastrentende waarden positieve rendementen lieten zien. 

Na de scherpe daling van rendementen in het eerste kwartaal, veerden de koersen over een brede linie op in april. Ondanks dat het aantal mensen dat besmet 
raakt met het coronavirus nog steeds stijgt, vlakt de groei van de besmettingen in de meeste landen af en lijkt de uitbraak over het hoogtepunt heen.  Door de 
monetaire en fiscale beleidsmaatregelen van overheden en centrale banken gingen de markten over de verliezen als gevolg van de lockdown heenkijken en kwam 
de focus te liggen op herstel. Qua sectoren profiteerden technologie, farmacie en communicatie services, maar de meest getroffen sectoren, zoals energie, 
industrie en de financiële sector konden weinig profiteren van de meer positieve stemming. In april stond de olieprijs onder sterke druk omdat de productie minder 
snel kon afnemen dan de vraag naar olie. Door de betere stemming op de financiële markten nam de volatiliteit af. De rentes op overheidsobligaties bleven echter 
laag of daalden nog iets verder. Binnen de Eurozone stak er in april opnieuw onrust op over Italië, na een neerwaartse bijstelling van de rating door rating agency 
Fitch naar BBB-, het laagste niveau binnen het investmentgrade universum.

Ook credit spreads op ondernemingen en credit default swaps liepen terug van hoge niveau’s. Hiervan profiteerden de vastrentende waarden in de portefeuille, 
met name Amerikaanse high yield obligaties en obligaties uit opkomende markten. 

In april is de brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) index met 8,7% gestegen. De rente op de twintigjaars swaprente is gedurende de maand gedaald met 19 
basispunten tot 0,03%.
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