Kwartaalbericht Netto pensioenregeling
1e kwartaal 2020 (1 januari – 31 maart)
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.

Marktontwikkeling eerste kwartaal 2020
Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was -12,6%. De matchingfondsen
(Europese staatsobligaties) presteerden beter dan het mixfonds (zakelijke waarden). Aandelen lieten
afgelopen kwartaal een fors negatief rendement zien, het rendement op vastrentende waarden was positief
als gevolg van de daling van de rente.
Financiële markten hebben sterk negatief gereageerd op de ernst van het coronavirus en de benodigde
restrictieve maatregelen. Economieën kwamen wereldwijd tot stilstand. Overheden en centrale banken
hebben ongekende maatregelen genomen in de vorm van steunpakketten, verlaging van beleidsrentes en
aankoop van obligaties. Dit alles om bedrijven overeind te houden en faillissementen te voorkomen, maar
niet ieder land heeft voldoende financiële ruimte en de hulp zal niet voor ieder individu en bedrijf
beschikbaar zijn.
De zorgen op de financiële markten hadden een grote impact op de kapitaalmarktrentes, die over een
brede linie daalden. In de meeste Europese landen stond de rente al zeer laag of zelfs negatief aan het
begin van het jaar, door het nog steeds ruime monetaire beleid. In Amerika stond de rente hoger aan het
begin van het jaar, maar de Fed verlaagde de beleidsrente in maart zeer snel, waardoor ook de
Amerikaanse rente op overheidsobligaties afnam tot onder de 1%. De matchingfondsen profiteerden
hiervan en stegen in waarde.

Overzicht marktwaarde en rendementen netto pensioenregeling
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Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q1 2020
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-16,43%
5,05%
1,51%

Totaal

-12,63%

-12,22%

-12,63%

-12,22%

Subfonds

Tabel 2: Overzicht rendementen Q1 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

