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Inleiding 

Macro-economische situatie 

EUROZONE  
 
De Europese markten veerden in het tweede kwartaal op, ondanks de alarmerende cijfers over 
de Europese en internationale groei voor 2020 waarmee het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) naar buiten kwam. Er zijn verschillende redenen voor dit herstel. Ten eerste, het 
opheffen van de lockdownmaatregelen in verschillende Europese landen sinds april. Ten 
tweede, de vooruitgang in het onderzoek naar een vaccin en waarschijnlijk de jacht op activa 
die een veel te grote correctie ondergingen. Maar het was vooral de massale ondersteuning 
van de economie door de regeringen en de Europese Centrale Bank (ECB) die de financiële 
markten brandstof gaf. De Europese Commissie maakte een gigantisch herstelplan bekend van 
750 miljard euro. De verschillende Europese lidstaten kondigden grote economische 
herstelplannen aan en de ECB ging van start met herfinancieringsoperaties op lange termijn 
waar banken ruim op intekenden voor 1.600 miljard euro. De ECB verlengde ook haar 
programma voor de opkoop van schuldpapier, door zowel het bedrag te verhogen (1,35 miljard 
euro) als de termijn te verlengen (juni 2021).  
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VERENIGDE STATEN 
 
De veeleer pessimistische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie hebben de markten 
er niet van weerhouden om zich spectaculair te herstellen in april en hun opmars door te 
zetten in mei en juni, gedragen door de goede prestatie van een aantal sectoren die voordeel 
halen uit de pandemie: de technologie-, de communicatie- en de farmasector.  
De S&P 500 liet zijn beste kwartaal sinds 1998 optekenen. Maar de markten bleken nog heel 
nerveus in het licht van de evolutie van het coronavirus in de  
Verenigde Staten. Wat de macro-economische cijfers betreft, liep de Amerikaanse consumptie, 
die goed is voor bijna twee derde van het bbp, als reactie op de lockdown fors terug met 8,7% 
in maart en 16,4% in april. In mei veerde ze dan weer met ruim 17% op. Ook de 
werkloosheidscijfers waren verrassend, met een terugval naar 11% nadat ze in april met 15% 
flirtten.  
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GROEILANDEN 

De olieprijzen hebben zich sinds april sterk hersteld, terwijl de prijzen van futures in het rood 

gingen. De snelle heropening van de economieën en het Chinese herstel hebben de vraag mee 

gestimuleerd. Langs de aanbodzijde werd het verder terugschroeven van de productie goed 

onthaald door de markten. 

Het Chinese herstel blijft dé verrassing van het voorbije kwartaal, want noch de nieuwe 

handelsspanningen met de VS, noch de nieuwe gedeeltelijke lockdown in Peking hadden een 

impact. De industriële productie boekte een positieve groei van 4,4% in vergelijking met de 

maand mei van vorig jaar.  

Hoewel Brazilië momenteel het epicentrum is van de pandemie, deed de economie van dat 

land het op kwartaalbasis meer dan 30% beter dankzij de steunmaatregelen van president 

Bolsonaro. 
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Obligaties  

Commentaren met betrekking tot Rainbow Indigo, Green 

en Orange (strategische fondsen World), Rainbow Blue 

en Rainbow Blue Euro  

De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben in het tweede kwartaal alles in 

het werk gesteld om de wankelende economie te ondersteunen. De ECB startte met haar 

vierde reeks van gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO). De banken waren 

er als de kippen bij om in totaal 1.600 miljard euro te lenen. De Europese Commissie beloofde 

een groot hulppakket van 750 miljard euro, waardoor ze een van de grootste emittenten van 

AAA-obligaties ter wereld zou worden. 

 

De kwartaalprestatie van het obligatiefonds uit de eurozone bedroeg 0,55%. Daarmee bleef 

het zo'n 72 basispunten onder de benchmark, de Barclay's Euro Aggregate. 

 

Prestaties  

De correctie in maart voor de bedrijfsobligaties was een kans om dat segment in onze 

portefeuilles te vergroten, enerzijds via onze beheerders, anderzijds door een grotere 

blootstelling aan onze bedrijfsobligatiebeheerder State Street. Ons obligatiefonds voor de 

eurozone zette op die manier zijn inhaalbeweging voort na de klap in maart.  

  

Bonds EMU inception 2020 YTD Excess
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Obligaties van de wereldzone: 

 

De Federal Reserve ging in mei van start met de aankoop van ETF's (trackers) van 

bedrijfsobligaties, nadat ze eerder aankondigde dat ze onbeperkt obligaties zou opkopen. 

Enkele weken later kocht ze die obligaties ook rechtstreeks, waardoor de kredietspreads 

opnieuw kleiner werden. 

 

De kwartaalprestatie van het obligatiefonds van de zone World bedroeg 1,22%, ofwel zo'n 

134 basispunten onder de samengestelde benchmark.   

 

Prestaties  

Bonds World inception 2020 YTD Excess 

Pimco 20-02-07  1,33% -1,78% 

Alliance Bernstein 10-07-12  1,87% -1,24% 

Aberdeen Standard 08-07-16  2,22% -0,36% 

Morgan Stanley 04-06-19 -0,26%  -1,31%  

World Big P  25-01-11  2,93%  -0,18% 

Russell SRI 11-01-17 -0,89%  -1,30%  

 

Al onze beheerders presteerden in april en mei zonder uitzondering beter dan hun 

benchmark en maakten zo een deel van hun in maart opgelopen achterstand weer goed. De 

reden voor deze prestatie is de opvering van de bedrijfsobligaties, die tijdens de correctie van 

maart bijzonder hard werden getroffen en waarin onze beheerders in verschillende mate 

hebben belegd.
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Aandelen 

Commentaren met betrekking tot Rainbow Indigo, Green 

en Orange (strategische fondsen World), Rainbow Red 

en Rainbow Red Euro 
 

Aandelen van de eurozone:  

De MSCI EMU veerde in het tweede kwartaal met 17% op en presteerde daarmee voor één 

keer iets beter dan de MSCI World.  

De aandelen uit de cyclische sectoren profiteerden begin juni van de positieve statistieken en 

boekten vooruitgang. De technologiesector lag aan de basis van de prestaties in het voorbije 

kwartaal met een positief resultaat van 1,92%. De banksector wist dankzij de hulp van de 

Europese Centrale Bank en haar programma met interessante leningen (TLTRO) een deel van 

zijn opgelopen achterstand goed te maken, maar sloot het kwartaal toch af met een prestatie 

van -27,06%.  

  

Het aandelenfonds van de eurozone toonde in dit eerste kwartaal zijn defensieve karakter en 

presteerde met -10,52% bijna 200 basispunten beter dan zijn benchmark. 

 

Prestaties 

Aandelen EMU inception 2020 YTD Excess 

Lazard 20-03-18  -5,50% 6,87%  

BNPP AM Best 

Selection 
25-11-11  -5,59% 6,78% 

Alliance Bernstein 15-05-19  -15,83% -3,46% 

ComGest Europe  04-06-19  -0,03% 12,33% 

Acadian 05-05-20  6,14%  -5,42% 

BNPP AM Passive 02-06-99  -11,58% 0,79% 

 

De prestaties van cyclische consumptiegoederen waren dit kwartaal nefast voor ComGest, 

dat iets te veel in deze sector investeert. De voorsprong op zijn benchmark in het eerste 

kwartaal levert hem wel nog altijd de titel op van beste beheerder voor de eurozone. Wat 

betreft de nieuwe beheerders, en ter vervanging van Invesco, werd fondsbeheerder Acadian 

geselecteerd wegens zijn strategie voor het verwerven van aandelen met een lage volatiliteit. 

Alliance Bernstein, de enige vertegenwoordiger van de 'value'-strategie in de EMU-
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portefeuille, doet het veel slechter dan zijn benchmark, maar profiteerde toch van een lichte 

opvering van de 'value' begin juni na de bekendmaking van goede macro-economische 

statistieken. 

 

Aandelen van de wereldzone: 

 

De MSCI World veerde met 16,61% op na de tegenslag van het eerste kwartaal  

(-19,23%). De technologiewaarden profiteerden volop van de pandemie. Dit is bovendien de 

enige sector die een positieve prestatie van 13,25% laat optekenen sinds het begin van het 

jaar. De financiële sectoren en de energiesectoren kregen het sinds het jaarbegin het zwaarst 

te verduren, met prestaties van respectievelijk -24,10% en -37,21%. Dankzij de goede 

statistieken boekten de aandelen uit cyclische sectoren begin juni vooruitgang. 

 

De fraaie prestatie van het aandelenfonds 'World' op het einde van het kwartaal bedroeg -

5,71%, dat is bijna 10 bp meer dan zijn benchmark. 

 

Prestaties 

Equities World inception 2020 YTD Excess 

Fiera 11-06-14  -3,44% 2,38% 

T.Rowe 12-02-19  10,68% 16,51% 

BNPP AM P 09-09-04  -5,54% 0,29%  

Polaris 05-02-19  -18,95% -13,13% 

Russell SRI 11-01-17  -10,71% -3,61% 

Alliance Bernstein  30-04-20  6,80% 1,87% 

Acadian 12-05-20  0,80%  -4,26% 

MAJ 12-05-20  5,48% 0,43% 

 

In het kader van de reorganisatie van het internationale aandelenfonds heeft het 

beleggingscomité de volledige verkoop van het Russell-fonds eind mei bekrachtigd, om drie 

nieuwe beheerders aan te trekken: Alliance Bernstein, dat een groeifonds aanbiedt met een 

portefeuille die zich toespitst op middelgrote en grote kapitalisaties, Acadian, een beheerder 

die focust op de aankoop van weinig volatiele aandelen, en ten slotte MAJ, een Deense 

'value'-gerichte beheerder die zijn strategie baseert op de analyse van ratio's en balansen. T. 

Rowe profiteert volop van zijn overexposure aan technologiewaarden, met een prestatie van 

meer dan 16% ten opzichte van zijn benchmark. 'Value'-beheerder Polaris bleef met een 

excess return van -13% ver onder zijn benchmark. 
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Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation 

(Rarfaa)   
 

Beleggingsbeleid 

 

De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben in het tweede kwartaal alles in 

het werk gesteld om de wankelende economie te ondersteunen. De ECB startte met haar 

vierde reeks van gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO). De banken waren 

er als de kippen bij om in totaal 1.600 miljard euro te lenen. De Europese Commissie beloofde 

een groot hulppakket van 750 miljard euro, waardoor ze een van de grootste emittenten van 

AAA-obligaties ter wereld zou worden. 

 

De Federal Reserve ging in mei van start met de aankoop van ETF's (trackers) van 

bedrijfsobligaties, nadat ze eerder aankondigde dat ze onbeperkt obligaties zou opkopen.  

Enkele weken later kocht ze die obligaties ook rechtstreeks, waardoor de kredietspreads 

opnieuw kleiner werden. 

 

Prestaties  

Het fonds Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation, dat grotendeels in obligaties is 

belegd, verantwoordde zijn defensieve karakter met een resultaat van 0,09% sinds het begin 

van het jaar. 

 

De tactische fondsen (EB Dynamic Portfolio & EB Neutral 

Portfolio) 
 

Beleggingsbeleid 
 

De MSCI EMU veerde in het tweede kwartaal met bijna 17% op en presteerde daarmee voor 

één keer iets beter dan de MSCI World. 

De aandelen uit de cyclische sectoren profiteerden begin juni van de positieve statistieken en 

boekten vooruitgang. De technologiesector lag aan de basis van de prestaties in het voorbije 

kwartaal met een positief resultaat van 1,92%. De banksector wist dankzij de hulp van de 

Europese Centrale Bank en haar programma met interessante leningen (TLTRO) een deel van 

zijn opgelopen achterstand goed te maken, maar sloot het kwartaal toch af met een prestatie 

van -27,06%. 



 

 

Tak 23-fondsen – Beheercommentaren bij de economische activiteit en de financiële markten| 30/06/2020                     9 
 

 

 

De MSCI World veerde met 16,61% op na de tegenslag van het eerste kwartaal  

(-19,23%). De technologiewaarden profiteerden volop van de pandemie. Dit is bovendien de 

enige sector die een positieve prestatie van 13,25% laat optekenen sinds het begin van het 

jaar. De financiële sectoren en de energiesectoren kregen het sinds het jaarbegin het zwaarst 

te verduren, met prestaties van respectievelijk -24,10% en -37,21%. Dankzij de goede 

statistieken boekten de aandelen uit cyclische sectoren begin juni vooruitgang. 

De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben in het tweede kwartaal alles in 

het werk gesteld om de wankelende economie te ondersteunen. De ECB startte met haar 

vierde reeks van gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO). De banken waren 

er als de kippen bij om in totaal 1.600 miljard euro te lenen.  De Europese Commissie beloofde 

een groot hulppakket van 750 miljard euro, waardoor ze een van de grootste emittenten van 

AAA-obligaties ter wereld zou worden.  

De Federal Reserve ging in mei van start met de aankoop van ETF's (trackers) van 

bedrijfsobligaties, nadat ze eerder aankondigde dat ze onbeperkt obligaties zou opkopen. 

Enkele weken later kocht ze die obligaties ook rechtstreeks, waardoor de kredietspreads 

opnieuw kleiner werden. 

 

Prestaties  

Het fonds EB Neutral Portfolio sluit dit kwartaal af met een rendement van -2,77%. Het fonds 

EB Dynamic Portfolio sluit dit kwartaal af met een rendement van -4,94%. 

 

EB REAL ESTATE  
 

Beleggingsbeleid 

 

De sector Real Estate, door de aandelen meegesleept in hun val, incasseerde zware klappen 

als gevolg van de vrees voor het heropstarten van de economieën. De vastgoedmarkt werd 

geconfronteerd met het risico op een groot verlies van huurinkomsten door de sluiting van 

winkelcentra, kantoren en bedrijven. De segmenten logistiek en retail hielden het best stand 

en groeiden elk met 4,5%. De kantoor- en hotelmarkt sloot af met een daling van 

respectievelijk 3,9% en 2,2%. In Europa leverden België (Warehouses de Pauw) en Zwitserland 

de beste prestaties, terwijl Frankrijk (Klepierre), Nederland en Spanje het slechtst voor de dag 

kwamen.  

 

Prestaties  

Van al onze beheerders zette het door AXA beheerde fonds de beste prestaties neer. Het fonds 

sluit dit halfjaar af met een resultaat van -17,66%, ofwel bijna 4% boven zijn benchmark.  NN 
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IP bood een rendement van -24,56% en bleef meer dan 3% onder zijn benchmark. Het AXA-

fonds was eind juni goed voor twee derde van het fonds. 

Het fonds EB Real Estate boekte sinds het begin van het jaar een rendement van  

-20,39%, dat is ruim 1% boven zijn benchmark. 

 

EB EQUITIES INDEXED 
 

Beleggingsbeleid 

De MSCI EMU veerde in het tweede kwartaal met bijna 17% op en presteerde daarmee voor 

één keer iets beter dan de MSCI World. 

De aandelen uit de cyclische sectoren profiteerden begin juni van de positieve statistieken en 

boekten vooruitgang. De technologiesector lag aan de basis van de prestaties in het voorbije 

kwartaal met een positief resultaat van 1,92%. De banksector wist dankzij de hulp van de 

Europese Centrale Bank en haar programma met interessante leningen (TLTRO) een deel van 

zijn opgelopen achterstand goed te maken, maar sloot het kwartaal toch af met een prestatie 

van -27,06%. 

 

Prestaties 

De prestatie van het fonds EB Equities Indexed begin dit jaar bedroeg -12,18%.  

 

EB BONDS INDEXED 
 

Beleggingsbeleid 

De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben in het tweede kwartaal alles in 

het werk gesteld om de wankelende economie te ondersteunen. De ECB startte met haar 

vierde reeks van gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO). De banken waren 

er als de kippen bij om in totaal 1.600 miljard euro te lenen. De Europese Commissie beloofde 

een groot hulppakket van 750 miljard euro, waardoor ze een van de grootste emittenten van 

AAA-obligaties ter wereld zou worden. 

 

Prestaties 

De kwartaalprestatie van het fonds EB Bonds Indexed bedroeg 1,27%. 
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Dit document is louter informatief en maakt geen integraal deel uit van de verzekeringsovereenkomst. AG Insurance kan niet 
aansprakelijk worden gesteld mochten sommige gegevens verstreken blijken te zijn. De in het verleden behaalde rendementen 
vormen geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt gedragen door de 
verzekeringnemer. Voor meer informatie over deze fondsen verwijzen wij u naar het beheersreglement, dat op verzoek gratis 
verkrijgbaar is bij AG Employee Benefits. 
  
 
AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be 
Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 
14, 1000 Brussel 


