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8. Beleggingen 
8.1 Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid werd in de kern in 2016 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 beleggingsadviescommissie en het 
bestuur wordt beoordeeld.  

De spreadontwikkeling (swap- versus staatsrente) is het belangrijkste risico in de portefeuille. In 
december 2016 is vastgesteld dat de afgelopen periode de spreadontwikkeling voor het fonds 
heeft gewerkt. De rente op Duitse staatsobligaties is harder gedaald dan de swaprente. Er is 
besloten om winst te nemen op deze spreadpositie (staatsobligaties verkopen) en de vrijgekomen 
gelden te beleggen in swaps en gelijktijdig toe te treden tot een tweede geldmarktfonds.  
8.2 Marktwaarde en performance beleggingen  

 
 
Noot: FI = Vastrentende waarde. Eq = Aandelen.   

Waarde % Perf. BM Waarde % Perf. BM
Matching portefeuille
Discretionair FI 40.922 20,4% 57.009 31,0%
Credits / Liquid funds FI 77.968 38,8% 52.938 28,8%
Renteswaps FI 9.169 4,6% 5.919 3,2%

Totaal matching portefeuille 128.059 63,8% 10,84 9,68 115.866 63,0% -2,29 -1,62

Return portefeuille
Emerging markets debts FI 5.418 2,7% 10,72 8,32 4.910 2,7% 1,03 0,74
High yield FI 5.829 2,9% 16,53 13,94 4.535 2,5% -6,15 -3,36

Aandelen wereldwijd Eq 48.200 24,0% 8,02 10,73 44.203 24,0% 8,84 10,42
Small caps Eq 7.510 3,7% -4,86 0,86 7.364 4,0% 27,78 23,53
Emerging markets Eq 6.449 3,2% 9,12 14,51 5.303 2,9% -1,20 -5,23
Valutaderivaten Eq -1.492 -0,7% -1,11 -1,11 726 0,4%

Vastgoed Vg 723 0,4% 7,64 7,64 1.026 0,6% 8,24 8,24

Totaal return portefeuille 72.637 36,2% 6,37 9,09 68.067 37,0% 2,54 2,88

Totaal 200.696 100,0% 7,84 8,70 183.933 100,0% -0,07 0,21

Vastrentend (incl. renteswaps) FI 139.306 69,4% 125.311 68,1%
Aandelen (incl. valutaderivaten) Eq 60.667 30,2% 57.596 31,3%
Vastgoed Vg 723 0,4% 1.026 0,6%

200.696 99,9% 183.933 100,0%
Vorderingen en Liquiditeiten 159 0,1% 66 0,0%

200.855 100,0% 183.999 100,0%

20152016
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8.3 Berichtgeving vermogensbeheerder 
Inleiding 
 
In 2016 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van 7,84% versus -/- 0,07% in 2015.  
De matchingportefeuille behaalde 10,84% (benchmark: 9,68%) en de returnportefeuille 6,37% 
(benchmark: 9,09%).  

Terugblik 2016 
Economie 
Het jaar 2016 begon moeizaam. De stemming werd mede bepaald door de vrees voor een 
scherpe vertraging van de Chinese economie en een daling van de olieprijs. Ongunstig was ook 
dat door de lage rente en de sterk gedaalde olieprijs de winstgevendheid van de energie- en 
financiële sectoren onder zware druk kwam te staan. Medio februari keerde de rust terug. De 
macrocijfers bereikten de bodem, de olieprijs herstelde en de centrale banken stelden beleggers 
gerust. 

De centrale banken speelden in 2016 daarmee opnieuw een belangrijke rol in het herstel van het 
beleggersvertrouwen. Zowel de Bank of Japan als de ECB verlaagde de rente. De ECB breidde 
ook haar obligatie-opkopen uit naar € 80 miljard per maand, en ze nam niet-financiële 
bedrijfsobligaties op in het opkoopprogramma. Vanaf april werd dit tempo teruggeschroefd tot € 
60 miljard per maand. 

De Federal Reserve, die de rente in december 2015 had verhoogd, stelde zich vervolgens veel 
gematigder op en stelde het aantal verwachte renteverhogingen voor 2016 naar beneden bij. In 
2016 verhoogde de Federal Reserve de rente met slechts 25 basispunten. Vanwege de 
verbeterde kapitaalstromen - en de lagere inflatie - konden centrale banken in opkomende 
markten de rentes verlagen. Dit droeg bij aan een verbetering van de groei in opkomende 
markten.  

Gedurende 2016 veranderde ook de toon ten aanzien van het begrotingsbeleid. Dit werd deels 
ingegeven door de Britten die op 23 juni voor een vertrek uit de EU stemden. Deze Brexit leidde 
naast renteverlagingen door de Bank of England ook tot zinspelingen op begrotingsverruiming in 
het VK. Los daarvan kondigde de Japanse overheid een enorm pakket aan maatregelen aan. In 
de eurozone ging men soepeler om met de begrotingstekorten in de perifere landen en in de VS 
waren beide presidentskandidaten voorstander van een stimulerend begrotingsbeleid.  

Naast de Brexit in juni draaide het in 2016 politiek gezien om de Amerikaanse verkiezingen op 
8 november. Tot verrassing van velen werd Donald Trump tot nieuwe president gekozen. Trump 
beloofde om de economische groei te stimuleren door middel van grote investeringen in de 
infrastructuur, een verlaging van de belastingen voor bedrijven en minder regelgeving.  

De olieprijs was gedurende het jaar flink in beweging, van 28 dollar per vat in januari tot 56 dollar 
in december. De prijs ging vanaf augustus omhoog op speculaties over een productiebeperking. 
De OPEC sloot in september een voorlopig akkoord, gevolgd door een definitief akkoord op  
30 november.  

Ook valuta’s waren behoorlijk volatiel. Nadat de Federal Reserve zich gematigder had opgesteld, 
liet de dollar van februari tot april een aanzienlijke daling zien. Dit gaf opkomende valuta’s, die in 
de afgelopen jaren flink waren verzwakt, wat lucht. De stem voor een Brexit zorgde voor een 
sterke daling van het Britse pond. Vanaf de tweede helft van het jaar leidden de stijging van de 
obligatierentes en het verwachte beleid van Trump tot een sterkere dollar. Behalve een groot 
aantal opkomende valuta’s daalden ook de euro en de yen in november en december flink ten 
opzichte van de dollar. 

Financiële markten 
De vrees voor een scherpe vertraging van de Chinese economie en de daling van de olieprijs 
leidden aan het begin van het jaar tot een sterke toename van de risicoaversie en veel volatiliteit 
op de financiële markten.   
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Mede door betere macro cijfers nam vanaf eind februari nam de risicobereidheid toe. Dit leidde 
tot een herstel van risicovolle beleggingen, een stabilisatie van de rentes op staatsobligaties en 
een sterk herstel van de olieprijs. Dit laatste was een belangrijke factor voor instroom in 
opkomende markten. Vanaf mei werden beleggers weer voorzichtiger. De macro- en winstcijfers 
gaven gemengde signalen af en beleggers gingen ook rekening houden met een eventueel 
negatieve uitkomst van het Britse referendum van 23 juni. Dit leidde tot een correctie in risicovolle 
beleggingen en een vlucht naar veilige havens, waardoor de rentes op staatsleningen verder 
terugliepen. Op 14 juni daalde de tienjaarsrentes op Duitse Bunds voor het eerst in de 
geschiedenis tot onder de 0%. 

De stem voor de Brexit zorgde voor een zeer tijdelijke schokgolf op de financiële markten. De 
markten gingen ervan uit dat de centrale banken extra maatregelen zouden nemen om eventuele 
negatieve effecten van het referendum op te vangen. Bovendien waren de macrocijfers 
wereldwijd beter dan verwacht, vooral in juli en augustus. Ook de Britse cijfers vielen mee. 

Stimulerend beleid, in combinatie met betere macrocijfers, hogere grondstoffenprijzen en tekenen 
van een verdere normalisatie van het monetaire beleid van de Federal Reserve, leidde ertoe dat 
de rentes op staatsobligaties van de ontwikkelde markten in de zomer de bodem bereikten en 
vervolgens opliepen. Op de aandelenmarkten was er een verschuiving zichtbaar van defensieve, 
“obligatieachtige” sectoren naar cyclische sectoren. Vooral de financiële sector deed het goed, 
aangezien hogere obligatierentes, steilere rentecurves en het vooruitzicht van minder regelgeving 
allemaal gunstig zijn voor de winstgevendheid. 

Het effect van de verkiezing van Trump was per saldo positief. Beleggers richtten zich vooral op 
de mogelijke veranderingen met Trump als president. Vooral de Japanse aandelenmarkt 
profiteerde van de zwakkere yen versus de dollar, dankzij haar gevoeligheid voor de export en 
cyclische exposure. In euro’s gemeten was de VS in 2016 de best presterende regio. 
Opkomende markten eindigden op gelijke hoogte met de VS. In de laatste maanden van het jaar 
hadden deze markten enigszins te lijden van de stijgende rente en het mogelijke vooruitzicht van 
protectionistische maatregelen door de VS. 

Binnen de meer risicovolle vastrentende markten deden high yield en EMD het goed. Beide 
categorieën hadden eind 2015 en begin 2016 last van de daling van de prijzen van olie en 
grondstoffen, maar lieten een sterk herstel zien. De stijging van de obligatierente in ontwikkelde 
markten zorgde voor een afname van de instroom in opkomende markten. Dit was vanaf de 
tweede helft van het jaar van invloed op de performance van EMD. 

Beleggingsbeleid 
Het strategische beleggingsbeleid bleef in 2016 ongewijzigd. Gedurende geheel 2016 bleef de 
afdekking van het renterisico dicht bij de strategische renteafdekking van 50%. In de portefeuille 
ontstond een lager gewicht van onroerend goed ten opzichte van de benchmark omdat deze 
aflopende belegging in 2016 verder werd afgebouwd. 

Performance portefeuille 
De waarde van de beleggingsportefeuille steeg dit jaar van € 183,9 mln. naar € 200,7 mln.  

De portefeuille van het pensioenfonds is onderverdeeld in een zogenaamde matching en return 
portefeuille. De matchingportefeuille heeft als doel een bepaald gedeelte van het rendement van 
de Voorziening Pensioen Verplichting (VPV) te matchen. Deze portefeuille bestaat uitsluitend uit 
vastrentende waarden als geldmarktleningen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties met hoge 
kredietwaardigheid, en rentederivaten. 

De return portefeuille belegt in obligaties van opkomende landen, bedrijfsobligaties met een lage 
kredietwaardigheid, aandelen en vastgoed. 
Absoluut rendement 
De totale portefeuille heeft over 2016 een rendement behaald van 7,8%. Het rendement op de 
matching portefeuille was vanwege een rentedaling positief (10,8%). Ook het rendement op de 
return portefeuille was met 6,4% positief. Alle beleggingen droegen positief bij aan het gunstige 
rendement. Op de hoogrentende waarden Emerging markets debt en high yield werd een 
rendement behaald van respectievelijk 10,7% en 16,5%. Binnen de return portefeuille behaalden 
aandelen een rendement van 6,1%.  
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Dit rendement worden echter licht vertekend door een valuta-effect. Een zwakkere Euro zorgde 
voor een negatieve bijdrage van de valuta-afdekking aan het aandelenrendement van 1,1%.  
Met 15,1% werd het hoogste rendement behaald op wereldwijde dividend aandelen gevolgd door 
opkomende landen (9,1%). Europese small caps bleven hier bij achter en daalde zelfs met 4,9%. 
 
Relatief rendement 
Het portefeuilleresultaat van 7,8% was in 2016 circa 86 basispunten minder goed dan het 
rendement op de benchmark (8,7%). Dit resultaat werd vooral behaald door een mindere 
performance van de returnportefeuille. Binnen de return portefeuille was de relatieve performance 
op aandelen negatief (-3,7%). De underperformance komt in hoofdzaak voort uit de slechte 
resultaten van het Global aandelenfonds. 

Vooruitzichten 
Economie  
Aan het begin van 2017 is de politieke onzekerheid hoog als gevolg van de vele verkiezingen in 
Europa, de onduidelijke invulling van het beleid van Trump en het begin van de 
onderhandelingen tussen de EU en het VK over de Brexit.  

Politieke onzekerheden hebben meestal een negatief effect op markten als dit samenvalt met een 
verslechtering van het economische momentum. Dit is begin 2017 niet het geval, gezien de 
verbeterende wereldwijde economische groei. Voor geheel 2017 kan rekening worden gehouden 
met een verder aantrekkende groei in de ontwikkelde markten. De groei kan verder worden 
gestimuleerd als het stimulerende begrotingsbeleid en het ruime monetaire beleid wordt 
voortgezet.  

Het voorzichtige groeiherstel in opkomende markten staat door kapitaaluitstroom echter sterk 
onder druk. Deze uitstroom is het gevolg van hogere obligatierentes in ontwikkelde markten, een 
sterkere dollar en mogelijk meer protectionisme in de VS. 

Financiële markten  
Bij een ruimer begrotingsbeleid, een aantrekkende groei en een verdere normalisatie van het monetair 
beleid door de Federal Reserve is een verdere rentestijging te verwachten. Hierbij kunnen de rentes 
op staatsleningen van de kernlanden van de eurozone relatief laag blijven. De ECB zal immers de 
rente laag houden en in 2017 obligaties blijven opkopen, terwijl de aanhoudende politieke onzekerheid 
de vraag naar staatsobligaties met een hoge rating stimuleert. 

Het reflatiethema op de aandelenmarkten, ingegeven door het stimulerend overheidsbeleid, wordt 
ondersteund door een verbetering van de winstgroei. De sterke dollar is daarbij positief voor  
niet-Amerikaanse aandelen. Vooral de Japanse aandelenmarkt kan profiteren van de sterkere dollar 
versus de yen vanwege de sterke exportgevoeligheid.  
 
8.4 Central clearing 
In de jaarrekening wordt ook het liquiditeitsrisico toegelicht. Het is nog niet zeker op welke datum ook 
pensioenfondsen verplicht zijn om over te gaan op Central Clearing voor het uitwisselen van 
zekerheden. Het invoeren van Central Clearing (EMIR) heeft de volle aandacht van de 
Beleggingsadviescommissie. De opbouw van de beleggingsportefeuille is zodanig ingericht dat in 
2017 of later aan de eisen van Central Clearing kan worden voldaan.  
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8.5 Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Het bestuur heeft ook in 2016 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. 

8.6 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.  
 

 
 
De beheerskosten (exclusief advieskosten) liggen met 0,41% (2015: 0,39%) op een aanvaardbare 
niveau als we dit vergelijken met andere pensioenfondsen.  
De transactiekosten zijn voor een groot deel berekend op basis van door de Pensioenfederatie 
aanbevolen percentages. Deze kosten stijgen van 0,04% naar 0,05%.  

Een deel van de kosten ad € 756k (2015: € 679k) 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.
Kosten	per	belegging	categorie Beheer Transactie Totaal waarde	bel. Beheer Transactie Totaal

€	

Vastgoed 9 1 10 896 1,00% 0,11% 1,12%
Aandelen 313 3 316 57.018 0,55% 0,01% 0,55%
Vastrentend 352 12 364 131.869 0,27% 0,01% 0,28%
Totaal	excl.	overlay 674 16 690 189.783 0,36% 0,01% 0,36%

Kosten	overlay 49 86 135 12.098
Overig 0 0
Totaal	kosten 723 102 825 201.881 0,36% 0,05% 0,41%

Advieskosten	vermogensbeheer 59 59 0,05% 0,00% 0,05%
Totaal	kosten 782 102 884 0,41% 0,05% 0,46%

Aansluiting	met	Staat	van	baten	en	lasten Beheer Transactie Totaal
Advieskosten	vermogensbeheer 59 59 0,05% 0,00% 0,05%
Direct	zichtbaar	bij	beleggingsresultaten 62 7 69 0,03% 0,00% 0,04%

121 7 128 0,06% 0,00% 0,07%

Onderdeel	van	de	beleggingsopbrengsten 661 95 756 0,40% 0,06% 0,45%
782 102 884 0,41% 0,05% 0,46%

Totaal	kosten	2015 744 125 869 0,39% 0,07% 0,45%
Totaal	kosten	2014 677 60 738 0,41% 0,04% 0,44%

In	€	 In	%	gemiddelde	waarde




