
Overzicht marktwaarde en rendementen netto 

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q3 2021 

Tabel 2: Overzicht rendementen Q3 2021 

Kwartaalbericht Netto pensioenregeling 
3e kwartaal 2021 (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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Subfonds Marktwaardeprimo 
kwartaal 

Marktwaarde 
ultimo kwartaal Storting 

Mix 3.684.318 3.730.630 5.611 
Matching 1 391.593 375.957 -16.843 
Matching 2 688.238 672.574 -15.810 
Totaal 4.764.149 4.779.161 -27.042 

 
 

 
Subfonds 

Portefeuille- 
rendement 

afgelopenkwartaal 

Bechmark- 
rendement 

afgelopenkwartaal 

Portefeuille- 
rendement 
year-to-date 

Benchmark- 
rendement 
year-to-date 

Mix 1,09%   0,96% 11,48% 10,85% 
Matching 1 0,11% 0,02% -7,40% -7,44% 
Matching 2 -0,17% -0,21% -4,39% -4,40% 
Totaal 0,85%  0,74% 7,44% 6,96% 

Marktontwikkeling derde kwartaal 2021 
 
Het derde kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 0,85%. Het mixfonds (zakelijke waarden) 
presteerde beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties), waarbij obligaties met kortere looptijden een licht 
negatief rendement hebben laten zien. Aandelen, publiek vastgoed en obligaties met langere looptijden lieten afgelopen 
kwartaal een licht positief rendement zien, terwijl staatsobligaties met een korte duratie licht in waarde daalden als gevolg 
van de stijging van de kortere obligatierentes (10-jaar). 
 
Inflatievrees hangt nog steeds boven de markten 
Het producentenvertrouwen in de VS en Europa is in de afgelopen maanden teruggelopen, maar duidt nog steeds op 
economische groei. Het tekort aan chips voor de auto-industrie en bouwmaterialen drukt de stemming. Aanvoerlijnen in 
Azië blijven verstoord door coronamaatregelen. De Amerikaanse inflatie ligt sinds mei dit jaar boven de 5% op jaarbasis. 
In Europa is de inflatie opgelopen tot ruim 3% op jaarbasis.  
 
Eind september heeft de Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed) aangegeven dat zij het monetaire beleid gaan 
aanscherpen. De prognoses voor verhogingen van de Fed funds rate zijn vervroegd van 2023 naar 2022. De Fed blijft 
ervan uitgaan dat hogere inflatie tijdelijk is, maar heeft wel de inflatieschatting opgehoogd. De obligatierentes stegen naar 
aanleiding van de uitspraken van de Fed. De Amerikaanse dollar won aan kracht. De Chinese centrale bank stelt na 
enkele weken van stilte, dat het risico van gigantische vastgoedconcern Evergrande voor het financiële systeem 
controleerbaar is en dat het onwaarschijnlijk is dat het aantal faillissementen in de sector verder zal toenemen.  
 
Aandelenmarkten hebben in het derde kwartaal een lichte stijging laten zien. Vanaf begin van het jaar hebben aandelen 
sterke resultaten behaald (16,5%). 



 
 
 

 

Uw individuele rendement weten? 
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