Kwartaalbericht Netto pensioenregeling
4e kwartaal 2019 (1 oktober – 31 december)
Voor het netto pensioen wordt belegd volgens een passend risicoprofiel.
Belegging van de netto premies vindt deels plaats in een zogenoemd
mixfonds. Het mixfonds is een selectie van beleggingspools waarin het
pensioenfonds momenteel al voor de basispensioenregeling belegt.
Daarnaast wordt belegd in langlopende staatsobligaties in de zogenaamde
matchfondsen. De verdeling tussen de beleggingsfondsen is gebaseerd op
de leeftijd van individuele deelnemers.

Rendement
Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 0,9%. De matchingfondsen
(Europese staatsobligaties) presteerden minder dan het mixfonds (zakelijke waarden). Aandelen lieten
afgelopen kwartaal een positief rendement zien, het rendement op vastrentende waarden daarentegen
was een negatief. Een belangrijke reden voor de positieve rendementen op aandelenmarkten waren de
constructieve gesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Dit leidde in december uiteindelijk tot de
bekendmaking van een deelakkoord, wat de opmaat kan vormen tot een breder handelsakkoord in de
toekomst. Ook de uitkomst van de Britse verkiezingen leidde tot meer rust op de financiële markten. De
groter dan verwachte meerderheid voor Boris Johnson zorgt voor minder onzekerheid over de doorgang
van een Brexit. Daarbij kreeg het sentiment steun van de stimuleringsmaatregelen van centrale banken,
positieve cijfers over de arbeidsmarkt in de VS en positieve cijfers over de Duitse industrie. Al deze
factoren leidden tot minder onzekerheid onder beleggers en dat gaf risicovollere beleggingen een impuls
ten opzichte van minder risicovolle beleggingen. Het gevolg was een stijging van aandelenmarkten en
een daling van vastrentende waarden.

Overzicht marktwaarde en rendementen netto pensioenregeling
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Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q4 2020
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0,90%
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Tabel 2: Overzicht rendementen Q4 2020
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Uw individuele rendement weten?
Wilt u weten wat de waarde is van uw beleggingen in de netto pensioenregeling of wilt u inzicht in
uw individueel rendement? Bekijk dan de perioderapportage in de netto omgeving van
MijnKLMPensioen. Meer informatie over de netto pensioenregeling vindt u ook op onze website.
Hebt u vragen of opmerkingen over dit kwartaalbericht?
Mail dan naar communicatie@blueskygroup.nl

