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8. Beleggingen 
8.1 Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid werd in de kern in 2015 niet aangepast. De beleggingsmix bleef 
gehandhaafd op 30% zakelijke waarden en 70% vastrentende waarden.  

Het beleggingsmandaat is gebaseerd op de Verklaring Beleggingsbeginselen van SPE, waarin 
de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen zijn gedefinieerd. Wij 
verwijzen naar wat in het hoofdstuk Integraal risicomanagement wordt geschreven over de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. 

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners nv (NNIP). NNIP rapporteert 
maandelijks en per kwartaal omtrent de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Daarnaast stelt 
NNIP elk kwartaal een Risicomonitor op die telkens door de beleggingscommissie en het bestuur 
wordt beoordeeld.  
 
In augustus 2015 is gegeven de renteontwikkelingen besloten de matchingportefeuille aan te 
passen door over te stappen van een aantal kortlopende obligaties naar een geldmarktfonds. 
Gelijktijdig werd de positie in payer swaps naar nul teruggebracht. De rentehedgecoëfficiënt werd 
wel gehandhaafd op 50%.  

8.2 Marktwaarde en performance beleggingen  

 
 
Noot: FI = Fixed Income / Vastrentende waarden. Eq = Equity / Aandelen.  
 
Ultimo 2014 is de waarde van de Valutaderivaten in de jaarrekening onder passiva verantwoord.  

De doorsnee kwaliteit van de discretionaire obligatieportefeuille is in het boekjaar wederom verbeterd.  
 
  

Waarde % Perf. BM Waarde % Perf. BM
Matching portefeuille
Discretionair FI 57.009 31,0% -0,02 73.973 40,6% 17,64
Credits / Liquid fund FI 52.938 28,8% -0,35 -0,64 38.974 21,4% 8,55 7,38
Renteswaps FI 5.919 3,2% -1,84 6.504 3,6% 21,19

Totaal matching portefeuille 115.866 63,0% -2,29 -1,62 119.451 65,5% 35,49 32,13

Return portefeuille
Emerging markets debts FI 4.910 2,7% 1,03 0,74 3.801 2,1% 5,13 7,10
High yield FI 4.535 2,5% -6,15 -3,36 4.142 2,3% 0,99 2,83

Aandelen wereldwijd Eq 44.203 24,0% 8,84 10,42 42.561 23,3% 16,47 19,50
Small caps Eq 7.364 4,0% 27,78 23,53 6.518 3,6% 14,54 6,47
Emerging markets Eq 5.303 2,9% -1,20 -5,23 5.221 2,9% 11,81 11,39
Valutaderivaten Eq 726 0,4% -801 -0,4% -2,39

Vastgoed Vg 1.026 0,6% 8,24 8,24 1.397 0,8% 1,54 1,54

Totaal return portefeuille 68.067 37,0% 2,54 2,88 62.839 34,5% 13,31 15,21

Totaal 183.933 100,0% -0,07 0,21 182.290 100,0% 18,56 20,36

Vastrentend (incl. renteswaps) FI 125.311 68,1% 127.394 69,9%
Aandelen (incl. valutaderivaten) Eq 57.596 31,3% 53.499 29,3%
Vastgoed Vg 1.026 0,6% 1.397 0,8%

183.933 182.290

20142015
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8.3 Berichtgeving vermogensbeheerder 
Inleiding 
 
In 2015 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van -/- 0,07% versus 18,60% in 2014.  
De matchingportefeuille behaalde -/- 2,29% (benchmark -/- 1,62%) en de returnportefeuille 2,54% 
(benchmark 2,88%).  

Terugblik 2015 
Economie 
De groei van de wereldeconomie bedroeg in 2015 2,9%, na een groei van 3,1% in 2014. Deze 
min of meer stabiele groei trad op tegen de achtergrond van uiteenlopende ontwikkelingen. In de 
ontwikkelde landen nam de groei toe van 1,5% in 2014 naar circa 1,9%. Het groeitempo in de 
opkomende landen nam af van 5,1% in 2014 naar 4,1% vorig jaar. De wereldwijde inflatie 
stabiliseerde in 2015 op een laag niveau, als gevolg van onbenutte capaciteit en aanzienlijk 
lagere grondstoffenprijzen. 

Het voorzichtige herstel in de ontwikkelde landen zette door dankzij een veerkrachtige private 
sector. De consumptie en de huizenmarkt profiteerden in deze regio van de aantrekkende 
arbeidsmarkt, de lage energieprijzen en een accommoderend monetair beleid. De export en de 
industriële productie vertraagden in vele landen vanwege de zwakkere buitenlandse vraag. 

De groei in de opkomende markten zwakte voor het vijfde jaar op rij af. Debet hieraan waren een 
tragere groei in China, dalende grondstoffenprijzen, lage winstmarges, hoge schulden in de 
private sector, het uitblijven van politieke hervormingen en kapitaaluitstroom. In de opkomende 
markten was de verslechtering vooral zichtbaar in de grondstoffen-producerende landen, zoals 
Brazilië en Rusland. De vertraging in China zette door. Meer bedrijvigheid in de dienstensector en 
een sterke consumptie wisten de structurele zwakte in de industriële sector en in de 
investeringen slechts deels te compenseren. India was van de opkomende markten één van de 
weinige positieve uitzonderingen. 

Het aanbodoverschot van olie in de wereld zorgde in 2015 andermaal voor een sterke daling van 
de olieprijs. Na de forse daling van de olieprijs in 2014 van 66%, daalde de prijs van een vat 
Brent-olie in 2015 tot onder de $40, een daling van 30%. De daling van de olieprijzen was goed 
voor de groei in een groot aantal olie-importerende landen, maar nadelig voor de bedrijvigheid in 
olieproducerende landen. 

De lage wereldwijde groei, lage inflatie en hoge volatiliteit van de financiële markten droegen bij 
aan een klimaat van laag blijvende rentes. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde de rente 
in december voor het eerst in ruim negen jaar, op basis van meer vertrouwen in de groei- en 
inflatievooruitzichten voor de VS. De ECB kwam in maart 2015 met een opkoopprogramma voor 
vooral staatsobligaties. In december werd het programma verlengd en uitgebreid. De ECB gaf 
aan actie te blijven ondernemen totdat de inflatie weer ongeveer 2% bedraagt. De Japanse 
centrale bank kwam ook met een opkoopprogramma om de inflatie structureel te verhogen. De 
centrale banken van China en India verlaagden de rente in 2015 meerdere keren om de 
economische vertraging bij een dalende inflatie tegen te gaan. 

Financiële markten 
Niet alleen politiek, maar ook voor beleggers was 2015 een onrustig jaar. De volatiliteit nam toe 
door zorgen over de richting van het monetaire beleid in de VS, de vertraging in China, de 
Griekse crisis, de vluchtelingenstroom in Europa, de Britse verkiezingen, de minidevaluatie in 
China in de zomer, het gewapende conflict in Syrië en de terreuraanslagen in Parijs. De scherpe 
daling van de olie- en grondstoffenprijzen had op zijn beurt weerslag op producenten en zorgde 
op de financiële markten voor risicoaversie en beweeglijke koersen.  

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën werden sterk beïnvloed door 
schommelingen op de valutamarkten. De euro verloor 10% versus de dollar, 5% ten opzichte van 
het pond en 9% versus de yen. De dollar steeg ook sterk ten opzichte van de valuta’s van 
grondstoffen-producerende landen en van de meeste opkomende landen.  
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Daarnaast was het een beweeglijk jaar voor aandelen. Eurobeleggers behaalden in 2015 
niettemin een rendement op wereldwijde aandelen van 10%, na stijgingen van 16% in 2014 en 
14% in 2013. De aandelenwinsten in euro’s waren echter vooral het gevolg van de zwakke euro 
ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In dollars gemeten daalden aandelen met 1% in 2015.  

De Europese markten deden het in 2015 over het algemeen goed, gesteund door een sterke 
winst- en dividendgroei, een toenemend ondernemersvertrouwen en een accommoderend 
monetair beleid. Amerikaanse aandelen bewogen zijwaarts, door een negatieve winstgroei, hoge 
waarderingen en een krapper monetair beleid. Japanse aandelen stegen in 2015 met 22% in 
euro’s. Deze regioprestatie was gedreven door de gunstige combinatie van toenemende 
bedrijfswinsten, betere waarderingen en een soepel monetair beleid in Japan.  

De rentes op langlopende Duitse en Amerikaanse obligaties bleven in 2015 per saldo nagenoeg 
onveranderd. Zorgen over de mondiale economie en opkoopprogramma’s in de eurozone en 
Japan zorgden voor neerwaartse druk op de rentes, terwijl het sterke economische momentum 
en de beweging naar normalisatie van de rente in de VS tegenwicht boden. De uiteenlopende 
vooruitzichten voor het monetaire beleid leidden tot een sterke stijging van het verschil tussen de 
korte rentes in de VS en de eurozone. Staatsleningen uit de periferie van de eurozone deden het 
beter dan Duitse Bunds. Deze landen profiteerden van de overeenkomst in de zomer tussen 
Griekenland en haar schuldeisers, sterke economische cijfers en de verwachting van meer ECB- 
opkopen. 

 
Performance portefeuille 
De waarde van de beleggingsportefeuille steeg dit jaar van € 182,3 mln. naar € 183,9 mln. Het 
totaalrendement van de portefeuille bedroeg -/- 0.1%. Het rendement op aandelen was net niet 
voldoende om het negatieve rendement van de matchingportefeuille goed te maken. Het 
rendement op wereldwijde aandelen (in euro’s) behaalde een goed resultaat (10.4%), maar dit 
werd vooral gedreven door de sterker geworden Amerikaanse dollar. Het valutarisico wordt 
afgedekt waardoor het resultaat op aandelen 3,3% bedroeg. De matchingportefeuille behaalde  
-/- 2,3% rendement vanwege de gestegen rente. Dit gedeelte van de portefeuille is bedoeld voor 
het afdekken van het renterisico en heeft een hoge rentegevoeligheid afgestemd op de 
gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen.  

In 2015 is de rentegevoeligheid van de matchingportefeuille tweemaal bijgestuurd tot 50%. De 
eerste keer was in maart toen de rente zo sterk gedaald was dat de hedgeratio was weggezakt 
tot 47% en in september is de rentegevoeligheid voor de tweede keer bijgestuurd na aanpassing 
van de matchingportefeuille. De matchingportefeuille is minder risicovol gemaakt zonder de 
gemiddelde verwachte opbrengsten te verlagen waarbij  ook de hoeveelheid derivaten is 
teruggebracht. 

Naast de matchingportefeuille werd binnen de vastrentende portefeuille in Emerging markets 
debt en high yield belegd. Deze markten hadden met name aan het einde van het jaar te kampen 
met de enorme daling van de olieprijs. Emerging markets debt behaalde nog wel een positief 
rendement van 1,0%, maar high yield daalde 6,2%. Binnen de laatste categorie wordt onder 
andere belegd in schalie gas bedrijven die door de lage olieprijs het erg moeilijk hebben. 

De vastgoedportefeuille is ook dit jaar in waarde afgenomen vanwege de terugbetaling van de 
verkoopopbrengsten uit de onderliggende beleggingen. De verwachting is dat SPE het 
onderliggende vastgoed in 2016 en 2017 geheel zal hebben verkocht. Het vastgoed behaalde dit 
jaar een rendement van 8,2%.  
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De aandelenportefeuille is zeer gespreid met in de kern wereldwijde aandelen en eromheen 
beleggingen in Emerging market aandelen en Europese small caps. De portefeuille behaalde een 
rendement van 9,8% ten opzichte van 10,1% van de samengestelde benchmark. De Europese 
small caps scoorde het beste resultaat met 27,8% terwijl de Emerging markets -/- 1,2% resultaat 
behaalden vanwege de neerwaarts bijgestelde verwachtingen van de Chinese economische 
groei. De relatieve performance van deze aandelen categorieën was goed, maar konden het licht 
negatieve resultaat niet voorkomen. 
De wereldwijde aandelenfondsen behaalden een negatieve relatieve performance doordat de 
waarde aandelen niet geliefd waren in de markt en de marktrendementen gedomineerd werden 
door een tiental aantal aandelen waaronder de zogenaamde FANG (Facebook, Amazon, Netflix 
en Google) aandelen. 

Vooruitzichten 
Economie  
In 2016 zet het voorzichtige herstel van de economische groei van de laatste jaren naar 
verwachting door. Dit vertaalt zich in een gematigde economische groei, vergelijkbaar met die in 
2015.  

Naar verwachting stabiliseert het economische momentum in opkomende markten in 2016 en zal 
de binnenlandse vraag in de ontwikkelde economieën verder herstellen. De groei in de 
ontwikkelde markten profiteert daarbij van een sterkere mondiale consumptie, gedreven door een 
sterke daling van de olieprijs en verbeterde arbeidsmarkten. Centrale banken kunnen door de 
lage inflatie wereldwijd een soepel beleid blijven voeren.  De inflatie zal in 2016 daardoor 
waarschijnlijk gaan stijgen.   

Vanwege de hoge schulden blijft China een groot risico voor de wereldeconomie. Een risico is dat 
de groeiafzwakking in de opkomende landen doorzet. Voor een duurzamere groei in deze regio 
zijn hervormingen nodig. Ook een verdere normalisatie van het monetaire beleid in de VS kan 
aanleiding geven tot volatiliteit op de mondiale kapitaalmarkten. Verder zijn er geopolitieke 
risico’s. Naast de spanningen rond vluchtelingen en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn 
er de gevolgen van de uitkomst van het EU-referendum in het VK. 

Financiële markten  
Vanwege de grote onzekerheden rond het basisscenario van voorzichtig herstel, blijft de 
volatiliteit op financiële markten in 2016 naar verwachting hoog.  

De rente zal, ingegeven door gematigde inflatieverwachtingen en monetaire opkoopprogramma’s 
laag blijven. Bij een verdere economisch herstel en verdere renteverhogingen in de VS is in de 
komende paar jaar een geleidelijke rentestijging te verwachten. Het per saldo soepel blijvende 
monetaire beleid kan voor spread producten zoals credits, high yield en Emerging markets debt 
leiden tot een instroom van beleggers die op zoek zijn naar rendement. Zwakke 
grondstoffenprijzen, de hoge schuldposities binnen opkomende landen en een beperkte liquiditeit 
van spread producten vormen daarbij wel beperkende factoren. 

De vooruitzichten voor aandelen zijn in een omgeving met een bescheiden cyclisch herstel en 
lage rentes per saldo positief, vooral voor bedrijven in Europa en Japan. Amerikaanse bedrijven 
krijgen te maken met een toenemende kostendruk als gevolg van stijgende lonen en een sterkere 
dollar.   
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8.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Het bestuur heeft in 2015 gesproken over de houding van SPE inzake het te voeren beleid inzake 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). MVB is een breed terrein met veel verschillende 
opties: van volledig maatwerk tot de meer gestandaardiseerde MVB oplossingen die onderdeel 
uitmaken van de beleggingsfondsen van vermogensbeheerders.  

SPE kiest mede vanuit de grootte van het fonds voor een kostenefficiënte aanpak door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen. MVB aspecten worden, naast andere 
aspecten meegenomen in de keuze voor een beleggingsfonds.  

Het huidige MVB beleid van de beheerder kenmerkt zich door actief aandeelhouderschap (het 
uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen), het integreren van milieu, sociale en 
bestuurlijke factoren (ESG) in het beleggingsproces bij aandelen en bedrijfsobligaties en het uitsluiten 
van wettelijk verboden beleggingen zoals bijvoorbeeld in controversiële wapenhandel.  

Daarnaast wordt er belegd in het NN Euro Credit Sustainable Fund dat naast de eerder genoemde 
uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid.   

8.5 Kosten vermogensbeheer 
De kosten van het vermogensbeheer zijn maar gedeeltelijk direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten van SPE. Op basis van de door de Pensioenfederatie gepresenteerde “Nadere uitwerking 
kosten vermogensbeheer” en de vereisten van de DNB is onderstaand schema opgesteld. Met dien 
verstande dat de post Overige vermogensbeheerkosten wel is toegerekend aan de categorieën. Dit 
maakt het ook mogelijk een goede vergelijking te maken met 2014. 
 
 

 
 
De beheerskosten (exclusief advieskosten) voor 2015 liggen met 0,42% (2014 0,41%) op een 
aanvaardbare niveau. Inclusief de advieskosten bedraagt het percentage 0,45%. 
De transactiekosten zijn voor een groot deel berekend op basis van door de Pensioenfederatie 
aanbevolen percentages. Deze kosten stijgen van 0,04% naar 0,07%.  

Een deel van de kosten ad € 679k (2014 € 563k) is niet direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt in de onderliggende fondsen en die daarmee een 
verlagend effect hebben op het beleggingsresultaat van deze fondsen. 

Gemidd. 2014
Kosten per belegging categorie Beheer Transactie Totaal waarde bel. Beheer Transactie Totaal

€ x 1000

Vastgoed 5 0 5 1.253 0,40% 0,00% 0,40% 0,53%
Aandelen 274 9 283 60.294 0,45% 0,01% 0,47% 0,50%
Vastrentend 357 49 406 122.901 0,29% 0,04% 0,33% 0,30%
Totaal excl. overlay 636 58 694 184.448 0,34% 0,03% 0,38% 0,36%

Kosten overlay 51 67 118 7.103

Totaal kosten 687 125 812 191.551 0,36% 0,07% 0,42% 0,41%

Advieskosten vermogensbeheer 57 57 0,03% 0,00% 0,03% 0,03%
Totaal kosten 2015 744 125 869 0,39% 0,07% 0,45% 0,44%

Aansluiting met Staat van baten en lasten Beheer Transactie Totaal
Advieskosten vermogensbeheer 57 57 0,03% 0,00% 0,03%
Direct zichtbaar bij beleggingsresultaten 76 57 133 0,04% 0,03% 0,07%

133 57 190 0,07% 0,03% 0,10%

Onderdeel van de beleggingsopbrengsten 611 68 679 0,37% 0,04% 0,41%
744 125 869 0,39% 0,07% 0,45%

Totaal kosten 2014 677 60 738 0,41% 0,04% 0,44%
Totaal kosten 2013 592 98 690 0,40% 0,07% 0,46%
Totaal kosten 2012 483 229 712 0,37% 0,18% 0,55%

In € In % gemiddelde waarde




