Kwartaalbericht Netto pensioenregeling
3e kwartaal 2020 (1 juli – 30 september)
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 derde kwartaal 2020
Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 1,67%. Het mixfonds
(zakelijke waarden) presteerde beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties).
Aandelen lieten afgelopen kwartaal een positief rendement zien. Het rendement op vastrentende
waarden was eveneens positief als gevolg van de daling van de rente.
Sinds augustus zijn het aantal coronabesmettingen toch weer gaan oplopen in Europa. Het
hoogste aantal coronabesmettingen en sterfgevallen wereldwijd is geregistreerd in de Verenigde
Staten, Latijns-Amerika en India. Macro-economische cijfers geven een gemengd beeld. De daling
van de rente heeft een sterk positieve invloed op de huizenmarkt, maar overheidssteun om verlies
van arbeidsplaatsen te beperken blijft cruciaal. Veel bedrijven hebben een inkrimping van
arbeidsplaatsen aangekondigd.
Het effect van de corona-uitbraak op de beleggingsportefeuille is met name groot door de daling
van de rente. De matchingfondsen profiteerden hiervan en stegen in waarde. Door het zeer ruime
monetaire beleid zal de rente voorlopig laag blijven. De positieve trend van aandelenkoersen die
na het eerste kwartaal is ingezet houdt nog steeds aan, maar zwakt wel af. Aandelen in de
technologiesector hebben hiervan geprofiteerd, maar aandelen in de energie- en financiële sector
juist niet. Ook beursgenoteerd vastgoed heeft het moeilijk.
Overzicht marktwaarde en rendementen netto
pensioenregeling
Marktwaarde primo
kwartaal

Marktwaarde
ultimo kwartaal

Storting

Mix
Matching 1
Matching 2

2.905.348
343.279
536.632

3.060.081
374.601
539.525

104.638
25.013
-4.228

Totaal

3.785.259

3.974.207

125.422

Subfonds

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q3 2020
Portefeuillerendement
afgelopen kwartaal

Bechmarkrendement
afgelopen kwartaal

Mix
Matching 1
Matching 2

1,70%
1,65%
1,44%

1,57%
1,62%
1,44%

-5,11%
7,89%
4,71%

-4,95%
7,90%
4,78%

Totaal

1,67%

1,57%

-2,49%

-2,36%

Subfonds

Tabel 2: Overzicht rendementen Q3 2020

PortefeuilleBenchmarkrendement
rendement
year-to-date year-to-date

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

