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Sparinvest Strategische  

Asset Allocatie Fondsen  
Rendement 

in Euro Minimum Securus Balance Procedo Equitas 

Laatste 3 maanden 0,7% 1,2% 1,2% 1,0% 1,4% 

Sinds 1 januari 2019 3,5% 5,5% 8,0% 9,1% 14,4% 

Laatste 12 maanden 1,1% 1,3% 0,8% 0,1% 0,0% 

Laatste 36 maanden*  2,7% 4,6% 5,6% 7,7% 

Laatste 60 maanden*  2,5% 4,4% 5,6% 7,4% 

Datum: 30 juni 2019     

* Rendementen voor 36 en 60 maanden zijn geannualiseerd. Historische rendementen in euro’s worden alleen gegeven ter illustratie en zijn als zodanig geen weergave van de 

verwachtingen van Sparinvest voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Kwartaalbericht 

 
 Grote onzekerheid over al dan niet toenemende handels-

restricties of juist verlichting van de restricties blijft de fi-

nanciële markten in haar greep houden.  

 Er is nog steeds geen oplossing voor het handelsconflict 

tussen de VS en China, waardoor de eerder ingezette ren-

tedaling aanhoudt. De Duitse en Amerikaanse tien-jaar-

rente dalen met respectievelijk 0,26%,- en 0,4%-punt.  

 De dalende rente bepaalt voorlopig nog steeds de richting 

van de markten. Zowel aandelen als obligaties stegen in 

waarde in het tweede kwartaal;  

 Positieve rendementen voor alle fondsen; 

 Relatief zwakke prestaties in de aandelenportefeuille ver-

klaren het achterblijvende rendement van het Procedo-

fonds;   

 Headlines 
 

 De Amerikaanse rente daalt nog sneller dan in Europa en 

Japan, waardoor de Amerikaanse dollar verzwakt. Dit is 

slecht goed nieuws voor de Europese industrie, die al vol-

doende uitdagingen ziet met het aanhoudende handels-

conflict en afzwakkende Europese economie.  

 Liberalen en de Groenen zijn de winnaars van de Euro-

pese verkiezingen, heersende machtspartijen als Christe-

nen en Sociaal Democraten verliezen, terwijl de anti-Eu-

ropa partijen juist minder presteren dan verwacht. Het Eu-

ropese landschap raakt hiermee steeds verder versplin-

terd, om nog maar te zwijgen over de politieke verdeeld-

heid in Groot-Brittannië.  
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Bouwstenen: Obligaties 

 
 De impact van de handelsoorlog oorlog lijkt nu steeds 

meer de reële economie te raken, waardoor groeiver-

wachtingen wereldwijd naar beneden worden bijgesteld 

en de inflatieverwachtingen getemperd. De leiders van de 

Amerikaanse en Europese centrale banken reageerden 

hierop met relatief grote aanpassingen in het monetaire 

beleid.  

 In het najaar van vorig jaar werd er nog van uitgegaan 

van drie Amerikaanse renteverhogingen in 2019. Door de 

grote volatiliteit eind vorig jaar werd dit al snel in de koel-

kast gezet. Maar nu zinspeelt Fed-voorzitter Powell zelfs 

op een eventuele renteverlaging. Hiermee lijkt hij te rea-

geren op zakelijk vertrouwen dat in mei plotseling een 

duikvlucht nam. Ook Mario Draghi van de ECB is bereid 

om naast renteaanpassingen alle andere instrumenten in 

te zetten om een verdere verzwakking van de economie 

te voorkomen.  

 Daarmee zette de ingezette rentedaling uit het eerste 

kwartaal verder door. De Amerikaanse en Duitse 10-jaars 

rente daalden met respectievelijk 0,40% en 0,26%-punt. 

En de Duitse 10-jaars rente staat inmiddels lager dan tij-

dens het vorige dieptepunt in 2016.   

 Als gevolg hiervan stegen korte staatsleningen in het 

tweede kwartaal met circa 0,2%, en lange staatsleningen 

zelfs met 1,7%.  Hiermee behaalde het minst risicovolle 

fonds, Minimum, een rendement van 3,5% in de eerste 

jaarhelft.  

 Andere obligatiecategorieën, zoals obligaties in opko-

mende landen, bedrijfsleningen (IG+HY) en converteer-

bare obligaties rendeerden allemaal rond +2% over het 

kwartaal, en leverden een positieve bijdrage aan de por-

tefeuille.  

 

 

 

 

 

Bouwstenen: Aandelen 

 
 Net als eerste kwartaal stuurden de monetaire ontwikke-

lingen en de handelsoorlog de aandelenmarkten. Na de 

spectaculaire start van het jaar, hielden de beurzen stand 

in april. In mei, zorgde nieuwe escalatie in het handels-

conflict opnieuw voor onrust (-5,2%), gevolgd door op-

luchting in juni in de aanloop van de G20-top. Uiteindelijk 

steeg de wereldwijde MSCI World aandelenindex met 

2,7% in euro in het tweede kwartaal.  

 Ondanks dat de wereldwijde aandelenbeurzen dit jaar al 

een totaalrendement, inclusief dividend, hebben opgele-

verd van 17,9% (in euro), is er van een beleggershausse 

absoluut geen sprake. Ter illustratie, sinds President 

Trump eind januari 2018 zijn tarieven afkondigde op Chi-

nese importgoederen bedraagt het totaalrendement op 

wereldwijde aandelen 11,9% (euro), waarvan 4% divi-

dend. In Amerikaanse dollars gemeten is er echter sprake 

van een 1,6% koersdaling (en +2,4% totaal rendement).  

 Kortom, het rendement is sinds het uitbreken van de han-

delsoorlog voor Europese beleggers enkel toe te schrijven 

aan een zwakke euro, terwijl Amerikaanse beleggers he-

lemaal niets zijn opgeschoten met de handelsoorlog. Dat 

is niet bepaald indrukwekkend als men bedenkt dat de 

Amerikaanse bevolking juist is voorgespiegeld dat dit 

“great” voor de economie zou zijn. Een matig rendement, 

maar in de tussentijd hebben ook al drie keer te maken 

gehad met behoorlijk oplaaiende spanningen (februari en 

oktober-december 2018 en mei 2019). 

 Zoals eigenlijk al sinds het begin van het uitbreken van 

de handelsoorlog, blijven de beurzen die meer afhankelijk 

zijn van handel met de VS bovengemiddeld gevoelig voor 

een twitterende Trump. Japanse,- Chinese en aandelen 

uit opkomende markten zagen opnieuw verliezen in de 

afgelopen maanden.   

 Onze aandelenportefeuille had een klein positief rende-

ment, maar bleef achter het gemiddelde. Dit is met name 

te wijten aan het beleggen volgens de zogenaamde 

waarde stijl (Value), die meer gevoelig is voor macro-eco-

nomische ontwikkelingen en zwakker presteert bij een 

dalende rente. Ook het beleggen in small-caps zorgde 

voor achterblijvende prestaties.  

 Door het licht lagere rendement op de aandelenporte-

feuille dan op de obligatieportefeuille in de mixfondsen 

presteerde het Procedo fonds minder dan de andere mix-

fondsen.  
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Kenmerken van de Sparinvest Strategische Asset Allocatie Fondsen 

 

 Langetermijnfocus en brede diversificatie 

 Duidelijk ESG-beleid verankerd in het beleggingsproces 

 Risicomanagement en consistente stijl leveren optimale risico/rendement verhouding 

 Gebaseerd op lange termijn wetenschappelijke onderbouwde marktanomalieën 

 Vooraf vastgestelde herbalancering voorkomt psychologische biases 

 

Streven naar het best risico-gecorrigeerde rendement 

 
Het streven is naar een combinatie van beleggingsmethodieken voor de beste rendementen tegen het laagste risico bij een 

constante belegging. Strategische Asset Allocatie, gebaseerd op Nobelprijs-winnende theorieën van Harry Markowitz en Wil-

liam Sharpe, aanvaardt dat economische cycli fluctueren en markttiming onmogelijk is. Het Strategische Asset Allocatiebeleid 

van Sparinvest legt de nadruk op beleggingsmogelijkheden in value, kleinere bedrijven en momentum. 

 

 

 

Contact & Informatie 
Meer informatie over de Sparinvest Strategische Asset Allocatie fondsen vindt up op:  www.sparinvest.nl 

Belangrijke Informatie:   

Deze publicatie is bedoeld om de belegger algemene informatie te verschaffen over specifieke ontwikkelingen in de Strate-

gische Asset Allocatie fondsen van Sparinvest, maar is geen aanbeveling of advies om financiële instrumenten te kopen of 

verkopen. De essentiële beleggers informatie en het prospectus van de Sparinvest fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via: 

www.sparinvest.eu 

 

http://www.sparinvest.nl/

