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Marktanalyse
Na de neerwaartse bijstellingen van de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie eerder dit jaar, is het de afgelopen maanden wat dat betreft relatief rustig gebleven.
Ook aan de dalende trend bij indicatoren voor producentenvertrouwen lijkt een (voorlopig) einde gekomen. Globaal wijzen deze indicatoren nu op gemiddelde tot licht
beneden gemiddelde groeivooruitzichten voor de komende tijd. Daarbij staat de Amerikaanse economie er relatief nog altijd het beste voor. De huidige economische
cyclus duurt daar inmiddels al 10 jaar. Daarmee maakt de VS de langste periode van onafgebroken positieve economische groei door sinds 1854. Met een werkloosheid
van 3,6% (het laagste niveau sinds 1969) en aandelenbeurzen rond recordniveaus, lijkt een recessie nog altijd niet in zicht, ook al zijn de vooruitzichten nu wel minder
gunstig dan eerder in deze cyclus. Overigens geldt ook voor andere regio’s dat vertrouwensindicatoren nergens rond ‘recessie’-niveaus staan.

Opvallend bij de indicatoren voor producentenvertrouwen is het verschil tussen industrie en dienstverlening: de vooruitzichten voor de industrie worden als aanmerkelijk
slechter ingeschat dan die voor de dienstverlening. Dit lijkt vooral toe te schrijven aan de recente opleving van de handelsoorlog tussen de VS en China. Een kwartaal
geleden leek een handelsakkoord tussen beide landen nog binnen handbereik, maar in plaats daarvan kondigde de VS in mei juist onverwacht een uitbreiding aan van
de handelstarieven gericht tegen China. Een handelsoorlog raakt vooral ondernemingen in de industrie en landbouw, niet zozeer (of alleen meer indirect) bedrijven die in
de dienstverlening actief zijn.

Vooralsnog lijkt de handelsoorlog vooral nadelig voor het Chinese bedrijfsleven. De Chinese overheid probeert de negatieve gevolgen voor de economie tegen te gaan
met extra overheidsbestedingen en kredietverlening. Ondertussen is ook de renminbi, de Chinese munt, in waarde gedaald, wat Chinese exporteurs enig tegenwicht
biedt tegen de hogere handelstarieven. Per saldo lijkt de Chinese groei wel te vertragen, maar niet veel meer dan voor de recente opleving van de handelsoorlog al werd
verwacht. De wapenstilstand in de handelsoorlog, die eind juni tijdens de G-20 top in Osaka werd afgesproken, kan de Chinese (en de wereld-) economie wat lucht
geven, al valt nog te bezien of de tijdelijke wapenstilstand ook tot definitieve vrede leidt.

Een eventuele verdere uitbreiding van de handelsoorlog zou een bedreiging vormen voor andere opkomende markten (bijv. Mexico) en mogelijk ook Europa (met name
Duitsland), maar vooralsnog lijkt de regering-Trump zich vooral te richten op China. Overigens staat de Europese economie er ook zonder handelsoorlog niet bijzonder
goed voor. De Duitse (auto-) industrie kwakkelt, de regering van Italië maakt liever ruzie met Brussel over hogere overheidsuitgaven dan structurele hervormingen door te
voeren, en de politieke chaos in het VK is met het vertrek van premier van May alleen maar groter geworden. De kans op een ordelijke Brexit, al dan niet per eind
oktober, lijkt kleiner geworden ten opzichte van de kans op een ‘no deal’-Brexit, danwel op een tweede referendum of nieuwe verkiezingen.
Zowel in de VS als in de eurozone is het feitelijke inflatiebeeld over het afgelopen kwartaal licht verslechterd. Jaar-op-jaar is de stijging van de consumentenprijzen in de
VS afgenomen naar 1,8% en in de eurozone naar 1,2%. Dit is mede toe te schrijven aan de daling van de olieprijs over het afgelopen jaar. Tegelijkertijd is ook de
kerninflatie (exclusief voedings- en energieprijzen) afgenomen naar 2% in de VS en 1,1% in de eurozone. In de huidige fase van de economische cyclus is het
aannemelijk dat de kerninflatie geleidelijk zal oplopen, vooral als gevolg van stijgende loonkosten. Op dit moment nemen die al toe met respectievelijk ca. 3% jaar-op-jaar
in de VS en 2,5% in de eurozone. Voor de ‘headline’ inflatie is daarnaast mede de ontwikkeling van de olieprijs van belang. Deze is recent weer opgelopen, vooral als
gevolg van toenemende spanningen tussen de VS en Iran. Bij een verder oplopende olieprijs, bijvoorbeeld als de situatie in de Golf-regio verder uit de hand zou lopen,
zal op termijn ook de ‘headline’ inflatie toenemen.
Rentes op Europese staatsobligaties daalden in het tweede kwartaal verder, met circa 10 (Zwitserland) tot meer dan 100 (Griekenland) basispunten. Uiteindelijk kwamen
lange rentes onder de ‘bodem’-niveaus van de zomer van 2016 uit. In navolging van Duitse staatsobligaties leverden ook Nederlandse staatsobligaties aan het eind van
het kwartaal negatieve rentes op, respectievelijk -0,3% voor Duitse en -0,2% voor Nederlandse 10-jaars rentes. Rentes in de Europese ‘periferie’ daalden relatief nog
harder dan die op Nederlandse en Duitse staatsobligaties, tot rond 0,4% voor Spaanse en Portugese 10-jaars rentes, 2,1% voor Italiaanse en 2,4% voor Griekse.
Ook buiten Europa lieten de meeste obligatiemarkten rentedalingen zien, van enkele (Canada, Japan) tot enkele tientallen (o.a. VS, Australië) basispunten. In absolute
zin bleven de rentes op niet-Europese staatsobligaties in het algemeen wel boven de laagste niveaus van zomer 2016, met 2,0% voor de Amerikaanse 10-jaarsrente per
ultimo kwartaal, 1,5% voor de Canadese en -0,2% voor de Japanse.
Europese bedrijfsobligaties presteerden in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw redelijk tot goed, op een combinatie van ingekomen ‘credit spreads’ en lagere rentes.
Ook de spreads van Europese ‘high yield’-obligaties kwamen in. Wat betreft spread-ontwikkeling presteerden Amerikaanse ‘investment grade’-bedrijfsobligaties in lijn met
Europese. Amerikaanse ‘high yield’-obligaties bleven wel achter bij Europese ‘high yield’(en ook bij Amerikaanse ‘investment grade’-obligaties).
Aandelen lieten in het tweede kwartaal een minder sterke koersontwikkeling zien dan in het eerste kwartaal van 2019, maar nog altijd aanzienlijk beter dan in het laatste
kwartaal van 2018. Per saldo leverden de meeste aandelenbeurzen koerswinsten op van enkele procenten, met als belangrijkste uitzonderingen in Europa Spanje en
Italië (beide ca. -1%) en buiten Europa China en andere Zuidoost-Aziatische aandelenbeurzen (Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea). 
Gemeten in lokale valuta’s behaalden de Europese Eurostoxx 50-index, de Britse FTSE100-index en de Amerikaanse S&P 500-index over het tweede kwartaal
vergelijkbare rendementen van 2-3%. In euro’s gemeten bleven de VS en het VK achter bij de eurozone, vanwege de relatief sterke euro in het tweede kwartaal.
Europees beursgenoteerd vastgoed presteerde in het tweede kwartaal van 2019 opvallend slecht, vergeleken bij de redelijk tot goede rendementen op zowel aandelen
als staatsobligaties. Dit lijkt toe te schrijven aan een combinatie van verslechterde economische vooruitzichten voor de eurozone, matige structurele ontwikkelingen (m.n.
retail) en hoge waarderingen. Meer specifiek ondervond Duits ‘residential’ vastgoed hinder van de instelling van een ‘huurplafond’ in Berlijn.

Fondsbeleid en resultaten
Na een sterk eerste kwartaal voor de aandelenbeurzen was ook het tweede kwartaal van 2019 licht positief voor beleggers in aandelen. De ontwikkelingen in de
handelsoorlog blijven een factor voor de financiële markten en zijn met name niet goed voor de aandelenkoersen van ondernemingen in opkomende landen. Vanwege
een dalende inflatie en iets meer accommoderende toon van de centrale banken daalde de rente op de kapitaalmarkt, zodat zowel de koersen van staatsleningen als
bedrijfsobligaties licht stegen. Per saldo waren er aldus positieve rendementen voor de meeste beleggers over het tweede kwartaal, zonder grote uitschieters naar
beneden.

De licht positieve rendementen voor goed gespreide beleggingsportefeuilles zien we terug in de resultaten voor de ASR Mixfondsen V en VII over het tweede kwartaal
van 2019. Aandelen in de Ontwikkelde Landen noteerden hoger, gemeten in Euro's, alleen Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen deden een stapje terug. Omdat
ook de obligaties hoger koersten door de daling van de rente op de kapitaalmarkt, zien we weinig verschillen in de behaalde resultaten voor verschillende risicoprofielen.
Zo bedroeg het netto fondsrendement in het Mixfonds V in dit kwartaal 2,27%, terwijl het Mixfonds VII een netto rendement ad 4,14% heeft behaald. In de tactische
positionering heeft de onderweging van staatsleningen en overweging bedrijfsobligaties per saldo negatief bijgedragen aan de fondsrendementen. Deze Mixfondsen
noteerden een kleine positieve bijdrage vanwege de positionering in de beleggingsportefeuilles van de diverse onderliggende fondsen. Per saldo waren hierdoor de
resultaten in de ASR Mixfondsen V en VII na fondskosten 0,06% respectievelijk 0,14% lager dan de bijbehorende benchmarks in het tweede kwartaal van 2019.

Vooruitzichten
Met de lagere feitelijke inflatiecijfers, hebben financiële markten de afgelopen tijd ook hun verwachtingen over toekomstige inflatie neerwaarts bijgesteld. Gezien
bijvoorbeeld de waardering van ‘ínflatie-swaps’, gaan financiële markten er voor de eurozone nu vanuit dat de ECB ook op langere termijn niet in staat zal zijn de
doelstelling van een inflatie ‘onder, maar dichtbij 2%’ te realiseren. Met de bijgestelde inflatieverwachtingen zijn rentemarkten ook een ander scenario gaan inprijzen ten
aanzien van toekomstig monetair beleid van centrale banken. Een jaar geleden rekenden rentemarkten er nog op dat centrale banken (m.n. de Fed en de ECB) in 2019
en 2020 de basisrentes (verder) zouden verhogen. Inmiddels houden rentemarkten rekening met 2-3 renteverlagingen van de Fed in 2019, gevolgd door meer
renteverlagingen in 2020. Van de ECB wordt ook in 2019 nog een eerste renteverlaging verwacht.
Gezien de huidige renteniveaus houden obligatiemarkten rekening met een langdurige periode van benedengemiddeld lage economische groei en inflatie, en met een
aanstaande nieuwe ronde monetaire verruiming. Hoewel wij geen economische groeispurt, sterk oplopende inflatiedruk of monetaire verkrapping verwachten, zijn
obligatiemarkten wat ons betreft nu wel te pessimistisch over de macro-economische vooruitzichten, en te optimistisch over de mate van monetaire verruiming in de
komende maanden.
De monetaire verruiming zoals die nu door rentemarken wordt ingeprijsd, met name in de VS (d.w.z. ca. 100 basispunten renteverlaging over de komende 12 maanden),
lijkt te impliceren dat een scherpe economische groeivertraging aanstaande is. Een dergelijk scenario valt zeker in de huidige, vergevorderde fase van de economische
cyclus weliswaar niet uit te sluiten, maar zowel feitelijke economische groeicijfers als voorspellende macro-economische indicatoren wijzen niet in deze richting.
Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat we ervan uitgaan dat de politieke risico’s die de wereldeconomie bedreigen (met name handelsoorlog, VS/Iran, Brexit) niet
veel verder uit de hand lopen.
Vanuit ons basisscenario van aanhoudend gematigde economische groei en beperkte tot licht oplopende inflatiedruk, lijken bedrijfsobligaties op dit moment relatief de
meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Ook fundamenteel gezien staan bedrijfsobligaties er nog altijd goed voor. Dit geldt met name voor Europese ‘investment
grade’-obligaties. In de VS lijken de meest risicovolle segmenten van de markt voor bedrijfsobligaties (met name ‘leveraged loans’) wel kwetsbaar. In historisch
perspectief zijn bedrijfsobligaties nu niet uitgesproken duur of goedkoop. Een mogelijk pluspunt voor Europese ‘corporates’ kan zijn dat de ECB weer als koper op de
markt actief wordt als het programma van ‘kwantitatieve verruiming’ opnieuw wordt opgestart.
Gezien de verslechterde economische en winstvooruitzichten, hebben aandelen de afgelopen maanden een opmerkelijk herstel laten zien. Mede daardoor zijn aandelen
nu echter duidelijk minder aantrekkelijk gewaardeerd dan eind 2018, terwijl er op korte termijn nog geen zicht lijkt op een verbetering in de bedrijfswinsten. Integendeel,
gezien de krappe arbeidsmarkt en toenemende loondruk, met name in de VS maar in toenemende mate ook in Europa, zal de margedruk naar verwachting de komende
tijd verder toenemen. Aandelenkoersen kunnen de komende tijd wel ondersteund worden door de recente draai van centrale banken richting monetaire verruiming, en bij
een naar de achtergrond verdwijnen van politieke risico’s, zoals de handelsoorlog en Brexit. Per saldo voorzien wij voor aandelen een neutrale koersontwikkeling voor de
komende tijd.
Fundamenteel gezien kan beursgenoteerd vastgoed op de middellange termijn profiteren van een aantrekkende inflatie door hogere huurinkomsten. Daarbij biedt de
categorie een aantrekkelijk dividendrendement. Echter, traditioneel presteert beursgenoteerd vastgoed vooral goed in een omgeving van hogere aandelenkoersen en/of
lagere rentes. Wanneer rentes gaan oplopen en/of het sentiment op aandelenbeurzen zouden verslechteren, is beursgenoteerd vastgoed kwetsbaar. Aangezien wij een
dergelijk scenario niet uitsluiten, komen wij per saldo uit op
een neutrale weging voor beursgenoteerd vastgoed

2 e kwartaalbericht  2019



Rendement (*) Fund Benchmark
1 maand 2,10 % 2,35 %

3 maanden 2,27 % 2,33 %

6 maanden 9,84 % 10,02 %

1 jaar 3,64 % 4,55 %

3 jaar 4,92 % 4,82 %

(*) De lopende kosten betreft servicevergoeding (0,05%) (exclusief kosten die
direct aan transacties kunnen worden toegewezen) en de kosten voor de
onderliggende beleggingen (0,30%) (exclusief de exploitatiekosten op direct
vastgoed).
(**) Dit fonds belegt ook in vreemde valuta. Door koersschommeling is er een
valutarisico.

Geïndexeerd rendementsverloop
Indexatie gebaseerd op rendementen van maximaal 3 jaar

Belang per Investeringsklasse

Fondsfeiten en koersen
Totale activa (x1.000) € 132.579,21

Aantal uitstaande units (x1.000) 1.694,67

Nettovermogenswaarde per unit 78,23

Hoogste koers verslagperiode 79,48

Laagste koers verslagperiode 77,83

Dividend € 1,05

Beleggingsstrategie
Het ASR Mixfonds V (AMIX05) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die bestaat uit een
combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dankzij de mix van aandelen, obligaties en vastgoed is het een totaaloplossing die geschikt is voor
vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Mixfonds V (AMIX05) belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. In het
selectiebeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen wordt rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het gebied
van duurzaamheid van de landen en ondernemingen.

10 grootste belangen ISIN Land %
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Nederland 26,18 %

BNP Paribas L1 - Equity Europe LU0531758216 Europese Regio 25,04 %

ASR Euro Staatsobligatie Fonds Nederland 22,42 %

ASR Euro Aandelen Fonds Nederland 15,08 %

Parvest - Real Estate Securiti LU0283039807 Europese Regio 10,09 %

Kerngegevens  
Berekening NAV Dagelijks

Datum van oprichting 03-10-2011

Rendement berekening vanaf 01-12-2014

Fondsbeheerder ASR Vermogensbeheer N.V.

Fondsmanager Jos Gijsbers

Instapvergoeding (maximaal) 0,00 %

Uitstapvergoeding (maximaal) 0,00 %

Lopende kosten(*) 0,35 %

Land van vestiging NL

Valuta(**) EUR

Benchmark Samengesteld

ISIN NL0012294037

Investeringsklasse Fonds % % Benchmark

Aandelen 40,13% 40,00%

Europa 25,04 % 25,00 % MSCI Europe NR Index

Euro aandelen 15,08 % 15,00 % EURO STOXX 50® index

Vastrentende waarden 48,60% 50,00%

Bedrijfsobligaties 26,18 % 25,00 % BofA ML EMU Large Caps Non-
Souvereign Index(Price)

Staatsobligaties 22,42 % 25,00 % BofA ML EMU Direct Gov Index
Carve AAA(price)

Vastgoed 10,09% 10,00%

Listed 10,09 % 10,00 % FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK
Cap) 8/32 (NR)

Cash 1,18 %

Totaal 100,00% 100,00%

YTD 9,84 % 10,02 %

Sinds start 4,14 % 4,04 %
*) Periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd en is op netto basis
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Een belegging in het fonds is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van de belegging en de
inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegd kapitaal niet terugontvangen. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig effect of een uitnodiging tot het doen van
een aanbod met betrekking tot dit effect. De beslissing om units in het fonds aan te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het  prospectus. Voor dit fonds is tevens
een essentiële beleggersinformatie verkrijgbaar met informatie over het product, beleggingsbeleid, de kosten en de risico's. Lees de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus
en overige informatie zijn verkrijgbaar bij a.s.r. of op www.asr.nl en www.asrvermogensbeheer.nl

Fondsgedragscode
Om voor de Participanten waarborgen te scheppen voor een beheerste en integere uitoefening van het beheer van het Fonds en zorgvuldige
dienstverlening zoals bedoeld in de Wft sluit de Beheerder aan bij de gedragscode die is opgesteld door de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund
and Asset Management Association). Deze gedragscode behelst de vastlegging van good practices op het gebied van fund governance en biedt
nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en de werkwijze van beheerders van beleggingsinstellingen met als doel dat de beheerder handelt in
het belang van de deelnemers in zijn beleggingsinstellingen en zijn organisatie zo inricht dat belangenconflicten worden tegengegaan.

De Beheerder heeft zijn “principles of fund governance” neergelegd in een Fund Governance Code. Daarnaast heeft de Beheerder voor al zijn
werkzaamheden een beleid inzake belangenconflicten opgesteld. Uitgangspunten van het beleid zijn het voorkomen en het beheersen van
belangenconflicten die in het nadeel kunnen zijn van cliënten van de Beheerder en het gelijk en rechtvaardig behandelen van cliënten.
 

Duurzaamheidsbeleid
Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria
in haar beleggingsbeleid. Alle beleggingen die beheerd worden door ASR Vermogensbeheer N.V. worden gescreend op basis van het a.s.r. SRI-beleid
(Socially Responsible Investment), zoals sociale en milieuaspecten. Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten. De
screening van ondernemingen is gebaseerd op externe, onafhankelijke research van Vigeo Eiris (www.vigeoeiris.com/en/vigeo-eiris-rating/) conform
Arista standaarden. Daarnaast is er een externe, onafhankelijke certificering door Forum Ethibel  forumethibel.org/content/home.html) via een
halfjaarlijkse audit van de beleggingsportefeuille van ASR Vermogensbeheer N.V.

Bij het beheer van vermogen selecteert a.s.r. op basis van best practices en products volgens de ESG-criteria (Environmental, Social en Governance).
Dit betreft alle beleggingen in landen (staatsleningen) en in ondernemingen (aandelen en bedrijfsobligaties) die het best scoren en passend zijn binnen
de beleggingsrichtlijnen. Daarnaast investeert a.s.r. in bedrijven die een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.

Ook hanteert a.s.r. een strikt uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële activiteiten van landen en ondernemingen. Dit betreft bijvoorbeeld
producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, de gokindustrie, tabak en kolen. Tevens eist a.s.r. dat bedrijven voldoen aan
internationale conventies op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten. Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r. landen uit die slecht
scoren in de Freedom in the World Annual Report en de Corruption Perception Index. ASR is ondertekenaar van UNPRI en UNGC. Tevens voldoet a.s.r.
aan de Code Duurzaam Beleggen voor verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars, die sinds 1 januari 2012 van kracht is
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