Kwartaalbericht Netto pensioenregeling

1e kwartaal 2021 (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 2021
Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 2,8%. Het mixfonds (zakelijke waarden)
presteerde beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties), waarbij obligaties met langere
looptijden het meeste moesten inleveren. Aandelen lieten afgelopen kwartaal een sterk positief rendement
zien, terwijl staatsobligaties in waarde daalden als gevolg van de stijging van de obligatierentes.
Er lagen twee belangrijke ontwikkelingen ten grondslag aan het optimisme op de financiële markten. Ten
eerste konden de democraten in de VS een aanzienlijk steunpakket goedgekeurd krijgen door de senaat,
nadat de verkiezingswinst in Georgia zorgde voor een (weliswaar zeer krappe) meerderheid. Ten tweede
verlopen de vaccinatieprogramma’s in de VS en het VK voorspoedig, waardoor het optimisme over het
opheffen van de coronamaatregelen en herstel van economische groei is toegenomen. Door de combinatie
van een sterke stijging van overheidsuitgaven en herstel van de vraag door heropening van de economie,
wordt een sterke stijging van de wereldwijde economische groei verwacht. De keerzijde van de medaille is dat
ook de verwachte inflatie is toegenomen, waardoor de obligatierentes zijn gaan oplopen.

Overzicht marktwaarde en rendementen netto

Marktwaarde primo
kwartaal

Marktwaarde
ultimo kwartaal

Storting

Mix
Matching 1
Matching 2

3.283.896
366.974
570.042

3.515.817
374.418
622.059

60.799
34.181
73.461

Totaal

4.220.912

4.512.294

168.441

Subfonds

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q1 2021
Subfonds
Mix
Matching 1
Matching 2

Portefeuillerendement
afgelopenkwartaal
5,13%
-6,93%
-3,47%

Totaal
2,82%
Tabel 2: Overzicht rendementen Q1 2021

Bechmarkrendement
afgelopenkwartaal

Portefeuillerendement
year-to-date

Benchmarkrendement
year-to-date

4,88%
-6,90%
-3,45%

5,13%
-6,93%
-3,47%

4,88%
-6,90%
-3,45%

2,63%

2,82%

2,63%

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

