
Overzicht marktwaarde en rendementen netto 

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q2 2021 

Tabel 2: Overzicht rendementen Q2 2021 

Marktontwikkeling tweede kwartaal 2021 
 
Het tweede kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 3,6%. Het mixfonds (zakelijke 
waarden) presteerde ruim beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties), waarbij obligaties met 
langere looptijden het meeste moesten inleveren. Aandelen en publiek vastgoed lieten afgelopen kwartaal 
een sterk positief rendement zien, terwijl staatsobligaties licht in waarde daalden als gevolg van de stijging 
van de obligatierentes.  
 
De economische cijfers in het afgelopen kwartaal duiden op sterke economische groei. Het 
producentenvertrouwen staat zowel in de VS als in Europa op een hoog niveau. Met de toename van de 
vaccinatiegraad in Europa kan ook hier de dienstensector verder opstarten. Consumenten hebben in de 
afgelopen maanden veel gespaard en geven graag weer geld uit.  
 
Angst voor inflatie blijft 
De keerzijde van de sterke vraag is (de angst voor) inflatie. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken 
(Fed) heeft de inflatievoorspelling naar boven bijgesteld, maar blijft ervan uitgaan dat hogere inflatie tijdelijk is. 
In tegenstelling tot eerdere verwachtingen gaf de Fed aan niet te aarzelen om in te grijpen als de inflatie te 
sterk oploopt. Aandelenmarkten reageerden in eerste instantie negatief op het bijstellen van de 
inflatievoorspelling, maar herstelden later sterk. De rentes op obligaties met lange looptijden daalden, maar 
de korte rentes namen juist toe door de inflatiestijging. De huidige omgeving blijft gunstig voor componenten 
die gevoelig zijn voor verdere economische groei en ongunstig voor staatsobligaties.  
. 

Kwartaalbericht Netto pensioenregeling 
2e kwartaal 2021 (1 april – 30 juni) 

 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Subfonds Marktwaardeprimo 
kwartaal 

Marktwaarde 
ultimo kwartaal Storting 

Mix 3.515.423 3.685.125 -3.874 
Matching 1 374.420 391.593 19.434 
Matching 2 622.059 688.240 71.145 
Totaal 4.511.903 4.764.958 86.705 

 
 

 
Subfonds 

Portefeuille- 
rendement 

afgelopenkwartaal 

Bechmark- 
rendement 

afgelopenkwartaal 

Portefeuille- 
rendement 
year-to-date 

Benchmark- 
rendement 
year-to-date 

Mix 4,94%   4,69% 10,30% 9,79% 
Matching 1 -0,61% -0,59% -7,50% -7,45% 
Matching 2 -0,78% -0,78% -4,22% -4,20% 
Totaal 3,63% 3,45% 6,55% 6,17% 



 
 
 

 

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 

http://blueskygroup.m2.mailplus.nl/nct3431448/
mailto:communicatie@blueskygroup.nl

