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Marktanalyse
In de afgelopen maanden heeft zowel het IMF als de OECD de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie opnieuw neerwaarts bijgesteld, voor zowel 2019 als 2020.
Naar verwachting komt de wereldwijde economische groei in 2019 daarmee uit op het laagste niveau sinds 2009, op het dieptepunt van de financiële crisis. De situatie is
nu wel veel minder dramatisch dan in 2009. Voor 2020 verwacht zowel IMF als OECD weer een licht herstel ten opzichte van dit jaar.
De voornaamste reden voor de neerwaartse aanpassingen van de groeivooruitzichten is de onzekerheid ten aanzien van de ‘trade war’ tussen de VS en (met name)
China. Deze heeft de afgelopen tijd al voor een duidelijke groeivertraging gezorgd, zowel van de Amerikaanse en de Chinese als van de Europese economie. De
handelsoorlog treft alle betrokken economieën direct via een lagere bijdrage van uitvoer en invoer, en indirect via een afname van de bijdrage van bedrijfsinvesteringen,
die worden uit- of afgesteld als gevolg van onzekerheid over het verdere verloop van de ‘trade war’.

Afgezien van het handelsconflict zorgen ook de aanhoudende onzekerheid over ‘Brexit’ (met name voor de Europese landen en het VK zelf) en de toegenomen
spanningen in het Midden-Oosten (met name als gevolg van de recente drone-aanval op de olie-installaties van Aramco in Saoedi-Arabië) voor afnemend vertrouwen in
de nabije toekomst, vooral bij bedrijven. Dit is goed terug te zien in de ontwikkeling van indicatoren voor producentenvertrouwen, die wereldwijd nu al geruime tijd een
gestage daling laten zien. Wel zijn er daarbij duidelijke verschillen tussen industrie en dienstverlening. De vooruitzichten voor de industrie worden aanzienlijk lager
ingeschat dan die voor de dienstverlening. Dit lijkt direct toe te schrijven aan de handelsoorlog, die producenten van goederen meer raakt dan dienstverleners.
Daarnaast zijn er ook verschillen op regio-niveau. In de VS is de ISM-index, de belangrijkste indicator voor het Amerikaanse producentenvertrouwen, in september voor
het eerst in drie jaar onder de ‘neutrale’ 50-punten grens gezakt. Het producentenvertrouwen in de eurozone is in absolute zin nog lager dan in de VS. Dit is vooral te
wijten aan de bijzonder matige ontwikkelingen in de Duitse (auto-) industrie. In China blijft het producentenvertrouwen rond ‘neutrale’ niveaus hangen. Wel moet worden
opgemerkt dat de indicatoren voor producentenvertrouwen nog nergens op ‘recessie’-niveaus staan, met uitzondering van die voor Duitsland. In deze fase van de
economische cyclus wordt de groei vooral gedragen door consumentenbestedingen. Die blijven in ieder geval vooralsnog goed op peil. Dat is zowel in de VS als in
Europa in belangrijke mate te danken aan de sterke arbeidsmarkt. In de VS staat de werkloosheid nog altijd op een langjarig laagterecord, en ook in Europa blijft de
werkloosheid gestaag verder dalen.

Europese bedrijfsobligaties presteerden in het derde kwartaal van 2019 redelijk, vooral dankzij lagere rentes. ‘Credit spreads’ op bedrijfsobligaties bleven vrijwel vlak. Dat
gold overigens niet alleen voor Europese, maar ook voor Amerikaanse, Japanse en Australische ‘credits’. Het gold daarnaast niet alleen voor ‘investment grade’-
bedrijfsobligaties, maar ook voor ‘high yield’-obligaties en ‘emerging market debt’.
Zowel in de VS als in de eurozone is het feitelijke inflatiebeeld de afgelopen tijd niet wezenlijk veranderd. Jaar-op-jaar is de stijging van de consumentenprijzen in de VS
licht afgenomen naar 1,7% en in de eurozone naar 1,0%. In de eurozone blijft ook de ‘kerninflatie’ (exclusief volatiele voedings- en energieprijzen) met 0,9% jaar-op-jaar
onveranderd laag, maar in de VS is deze de laatste tijd wel relatief hard opgelopen, naar 2,4% jaar-op-jaar. Naar verwachting zullen stijgende loonkosten (resp. ca. 3% in
de VS en 2,5% jaar-op-jaar in de eurozone) bijdragen aan opwaartse druk op de kerninflatie. De vooruitzichten voor de ‘headline’-inflatie worden daarnaast mede bepaald
door de ontwikkeling van de olieprijs, die weer mede afhangt van het risico van verdere escalatie in het Midden-Oosten, met name tussen Saoedi-Arabië en Iran.

Voor centrale banken heeft de combinatie van tegenvallende economische groeicijfers, toegenomen politiek risico en achterblijvende inflatie de afgelopen maanden
gezorgd voor een opmerkelijke draai in het monetaire beleid. In de VS heeft de Fed de basisrente inmiddels in twee stappen met in totaal 50 basispunten verlaagd, terwijl
tot voor kort juist nog op renteverhogingen werd gerekend. Als het gaat om de verwachting van verdere renteverlagingen hebben financiële markten een nog sterkere
draai gemaakt dan de Fed zelf. De Fed houdt de mogelijkheid open dat het bij twee renteverlagingen blijft, maar de markt rekent op minstens nog 2-3 renteverlagingen in
de komende maanden. 

Ondertussen heeft ook scheidend ECB-voorzitter Mario Draghi nog eenmaal de geldkraan opengedraaid. In september voerde de ECB een weliswaar beperkte
renteverlaging door (de Europese depositorente ging van -0,4% naar -0,5%), maar kondigde Draghi ook hervatting van het eerder stopgezette programma van
‘kwantitatieve verruiming’ (‘QE’) aan, met maandelijkse aankopen van staats- en bedrijfsobligaties van € 20 mld. Vooral opmerkelijk daarbij was dat hij geen einddatum
verbond aan het aankoopprogramma: het is ‘open-ended’ en zal volgens Draghi pas stoppen vlak voor een eerste renteverhoging, die naar verwachting eerder nog jaren
dan maanden op zich zal laten wachten. De vraag is wel of Draghi met deze stappen niet te ver over zijn graf heeft geprobeerd te regeren. Hoewel een meerderheid van
de stemgerechtigde ECB-bestuursleden Draghi steunden, was een aanzienlijke minderheid tegen, die gezamenlijk bovendien meer dan de helft van de bevolking en de
economie van de eurozone vertegenwoordigt. Vooral DNB-voorzitter Klaas Knot sprak zich scherp uit tegen het besluit van de ECB, onder andere in een persbericht op
de DNB-website, wat voor centrale bankiers hoogst ongebruikelijk is. Het is niet ondenkbaar dat aantredend ECB-voorzitter Christine Lagarde meer genegen is om de
bezwaren van de monetaire ‘hawks’ binnen de ECB mee te wegen, al zal dit zeker op korte termijn nog niet tot een heel ander monetair beleid leiden dan haar
voorganger voorstond.

Fondsbeleid en resultaten
Het beeld op de beurzen was in het derde kwartaal vergelijkbaar met het tweede kwartaal van 2019, met een licht positief sentiment voor beleggers in aandelen in
combinatie met een daling van de rente op de kapitaalmarkt. De handelsoorlog, Brexit en evventuele spanningen in het Midden Oosten blijven een risicofactor voor de
financiële markten, doch beleggers kregen steun van de centrale banken, die hun monetair beleid verder hebben verruimd. Dit werd positief ontvangen op de
aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen, terwijl ondernemingen in opkomende landen last blijven houden van onzekerheden en lagere vooruitzichten voor de
wereldwijde economische groei. De lagere rente op de kapitaalmarkt had een positief effect op de koersen van staatsleningen en bedrijfsobligaties, ook vastgoed
beleggers profiteerden hiervan dankzij hogere waarderingen. Per saldo waren er aldus positieve rendementen voor de meeste beleggers over het derde kwartaal, zonder
uitschieters naar beneden.

Wederom zien we de positieve rendementen voor goed gespreide beleggingsportefeuilles terug in de resultaten voor de ASR Mixfondsen V en VII over het derde
kwartaal van 2019. Aandelen in Europa noteerden ruim 2,5% hoger, binnen de Eurozone bedroeg de stijging meer dan 3%. Omdat ook de obligaties hoger koersten door
de daling van de rente op de kapitaalmarkt, zien we weinig verschillen in de behaalde resultaten voor de verschillende risicoprofielen. Zo bedroeg het netto
fondsrendement 2,42% voor het ASR Mixfonds V en het ASR Mixfonds VII sloot dit kwartaal af met een stijging van 3,35%. Deze Mixfondsen noteerden een min
vanwege de positionering in de beleggingsportefeuilles van de diverse onderliggende fondsen. De grootste negatieve bijdragen kwam uit de selectie van Europese
aandelen (BNP Paribas fonds) in Mixfonds V en beursgenoteerde vastgoedaandelen (BNP Paribas fonds) in beide ASR Mixfondsen. Hierdoor waren de netto
fondsresultaten in de ASR Mixfondsen V en VII lager dan de bijbehorende benchmarks in het derde kwartaal van 2019.

Vooruitzichten
Met de recente draai in het monetair beleid, zowel in de VS (renteverlagingen) als in de eurozone (renteverlaging plus ‘kwantitatieve verruiming’), is het aannemelijk dat
‘search for yield’ een belangrijk thema blijft voor beleggers. Daarbij is met de lagere, en in de eurozone zelfs negatieve rentes, het aanhouden van cash relatief minder
aantrekkelijk geworden. In beleggingsportefeuilles pleit dit voor een hogere weging van aandelen ten koste van cash. Gezien de nog altijd bovengemiddelde politieke
risico’s (met name handelsoorlog en Brexit), kiezen we wel voor een beperkte overweging in aandelen, en houden we ook nog altijd een licht overwogen positie in cash.
De combinatie van ‘search for yield’ en de aanstaande ‘kwantitatieve verruiming’ door de ECB, waarbij de ECB ook weer bedrijfsobligaties zal opkopen, pleit voor een
overweging in deze beleggingscategorie. Voor staatsobligaties geldt dat deze inmiddels te ver vooruit lijken te lopen op een recessie-scenario, terwijl zij ook in historisch
perspectief uitgesproken onaantrekkelijk gewaardeerd zijn. Tenslotte kan Europees beursgenoteerd vastgoed profiteren van ‘search for yield’, maar is deze categorie
kwetsbaar wanneer rentes zouden oplopen en voor meer incidentele factoren, zoals eerder dit jaar de dreiging van ‘rent controls’ in Duitsland.

De onderweging in staatsobligaties wordt gehandhaafd. Staatsobligaties gelden weliswaar als ‘safe haven’ bij verslechterende economische vooruitzichten, maar lijken
ook al ruimschoots op een dergelijk scenario vooruit gelopen. Voor de VS gaan rentemarkten uit van meer renteverlagingen dan de Fed (en wij) verwachten, terwijl in de
eurozone de weerstand tegen een nog ruimer monetair beleid toeneemt. Wanneer economische groei- en/of inflatiecijfers de komende tijd minder slecht uitvallen dan nu
wordt verwacht, zijn staatsobligaties kwetsbaar voor een correctie, mede omdat de beleggingscategorie in historisch perspectief sterk overgewaardeerd is. Overigens
verwachten wij op korte termijn geen sterk oplopende lange rentes, zolang centrale banken monetair blijven verruimen en overheden, vooral in Europa, nog onvoldoende
bereid lijken een ruimer begrotingsbeleid te voeren.

De overweging in bedrijfsobligaties blijft gehandhaafd. Vanuit ons basisscenario van aanhoudend gematigde economische groei en beperkte tot licht oplopende
inflatiedruk, lijken bedrijfsobligaties op dit moment nog altijd relatief de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Daarbij kunnen Europese ‘investment grade’-obligaties
profiteren van het hernieuwde opkoopprogramma van de ECB. Daar staat wel tegenover dat 2019 een recordjaar is voor nieuwe uitgiftes van bedrijfsobligaties, wat
nadelig is voor de vraag-aanbodverhoudingen. Fundamenteel gezien staan bedrijfsobligaties er in ieder geval nog altijd goed voor, al geldt dit minder voor de meer
risicovolle segmenten van de markt (met name ‘leveraged loans’ in de VS). Tenslotte zijn bedrijfsobligaties nu niet bijzonder duur of goedkoop in historisch perspectief.

We verhogen aandelen van neutraal naar een licht overwogen positie. Met de combinatie van oplopende aandelenkoersen en verslechterende winstontwikkeling bij
bedrijven, is de absolute waardering van aandelen in termen van ‘koers-winstverhouding’ er niet beter op geworden. Daar staat tegenover dat door de steeds lagere
rentes de relatieve waardering, met name ten opzichte van staatsobligaties, wel is verbeterd. We gaan er dan ook vanuit dat aandelen zullen blijven profiteren van
aanhoudende ‘search for yield’ onder beleggers. Wel zijn aandelen kwetsbaar als een van de politieke risicofactoren, die al langere tijd boven de markt hangen, de
komende tijd verder zouden opspelen. Dit geldt dan vooral bij een verder uit de hand lopende handelsoorlog en/of een ‘no-deal’ Brexit per eind oktober. Per saldo kiezen
wij dan ook voor een slechts licht overwogen positie in aandelen.
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Rendement (*) Fund Benchmark
1 maand 1,50 % 1,56 %

3 maanden 2,42 % 2,94 %

6 maanden 4,75 % 5,34 %

1 jaar 6,55 % 7,52 %

3 jaar 4,85 % 4,96 %

(*) 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) € 132.747,37

Aantal uitstaande units (x1.000) 1.656,71

Nettovermogenswaarde per unit 80,13

Hoogste koers verslagperiode 80,13

Laagste koers verslagperiode 78,96

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 26,02 %

BNP Paribas L1 - Equity Europe LU0531758216 Europese Regio 25,42 %

ASR Euro Staatsobligatie Fonds Nederland 22,27 %

ASR Euro Aandelen Fonds Nederland 15,21 %

BNP Paribas Funds Europe Real LU0283039807 Europese Regio 10,27 %

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

Vastrentende waarden 48,29% 50,00%

Bedrijfsobligaties 26,02 % 25,00 % BofA ML EMU Large Caps Non-
Souvereign Index(Price)

Staatsobligaties 22,27 % 25,00 % BofA ML EMU Direct Gov Index
Carve AAA(price)

Aandelen 40,62% 40,00%

Europa 25,42 % 25,00 % MSCI Europe NR Index

Euro aandelen 15,21 % 15,00 % EURO STOXX 50® index

Vastgoed 10,27% 10,00%

Listed 10,27 % 10,00 % FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK
Cap) 8/32 (NR)

Cash 0,81 %

Totaal 100,00% 100,00%

YTD 12,49 % 13,26 %

Sinds start 4,44 % 4,46 %
*) 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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