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  Ontwikkelingen fonds

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

Liquide beleggingen 78% 1,6% 1,3% 0,3% -4,2% -3,7% -0,5% 31/05/2020 87,3% 93,1%

Vastrentende waarden 39% -0,7% -0,8% 0,1% 2,1% 2,3% -0,2% 30/04/2020 85,7% 94,2%

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

Publiek vastgoed 3% -0,2% 0,4% -0,6% -21,7% -22,0% 0,2%

Illiquide beleggingen 19% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7%

Totaal fonds (incl. overlay) 100% 0,9% 0,7% 0,2% -0,2% 0,4% -0,6%
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Toelichting
Na een voorzichtige start, hebben financiële markten economisch herstel verder ingeprijst in mei. Beleggers waren bereid meer risico te nemen waarop 
aandelenkoersen stegen en rentes van veilige overheidsobligaties licht opliepen. 

Tot dusver karakteriseert de coronacrisis zich op financiële markten door een golf van paniekverkopen in het eerste kwartaal, gevolgd door snel herstel in de 
daaropvolgende maanden. Vooral in de tweede helft van mei zijn de meer cyclische waarden opgeveerd. Het stapsgewijs opheffen van lockdownmaatregelen en 
de stijging van de olieprijs van 22 naar 35 USD waren daarin leidend. De Amerikaanse dollar moest wat terrein prijsgeven. De uitbraak van het coronavirus lijkt in 
ieder geval in de ontwikkelde landen meer onder controle te komen. Het ondernemersvertrouwen lijkt zowel in de Verenigde Staten als Europa een dieptepunt te 
hebben bereikt in april. Ook het consumentenvertrouwen laat voorzichtig herstel zien. De niveaus van beide vertrouwensindicatoren zijn nog laag, maar het gaat in 
ieder geval weer de goede kant op. Qua sectoren presteerden meer cyclische sectoren, zoals energie, grondstoffen en industrie sterk, maar ook de technologie 
sector bleef het goed doen. De toegenomen risicobereidheid onder beleggers zorgde ervoor dat rentes op veilige overheidsobligaties enkele basispunten zijn 
opgelopen. Ook spreadproducten zoals wereldwijde bedrijfsobligaties en schuldpapier van opkomende landen profiteerden hiervan waarop spreads verder 
inkwamen.

In mei is de brede aandelenindex (MSCI ACWI IMI) index met 3,1% gestegen. De rente op de twintigjaars swaprente is gedurende de maand met 5 basispunten 
gestegen tot 0,08%.


