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0.1 Beleggingsresultaat Q3 2020 
 
In het derde kwartaal van 2020 heeft SPW een beleggingsrendement behaald van 2,7%. Het 
excess rendement ten opzichte van de benchmark bedroeg 44 basispunten. Dit is het 
beleggingsresultaat inclusief de bijdrage van de Valuta- en Renteafdekking. Het totale belegde 
vermogen van SPW is gedurende het derde kwartaal gestegen van € 14.967 miljoen naar € 
15.378 miljoen. 
 

   Year-to-date 2020 is het portefeuillerendement uitgekomen op 2,3%. Het excess rendement 

ten opzichte van de benchmark bedroeg -21 basispunten. 

 

0.1.1 Renteafdekking 
   SPW dekt een groot gedeelte van het renterisico af. Dit gebeurt gedeeltelijk door middel van 

renteswaps en de portefeuille met Vastrentende Waarden. De rente daalde licht in het derde 

kwartaal. Per saldo heeft het Renteafdekkingsbeleid daardoor licht positief bijgedragen aan het 

rendement van SPW (0,0%-punt in het derde kwartaal). Over 2020 bedroeg de bijdrage van 

de Renteafdekking aan het portefeuillerendement 2,0%-punt. 

 

0.1.2 Beleggingsresultaat derde kwartaal 
   Treasuries, Alternative Credits, Aandelen en Private Equity droegen in absolute zin positief bij 

aan het resultaat over het derde kwartaal. Gedurende het kwartaal realiseerden Treasuries, 

Emerging Market Debt, Infrastructuur, Opportunities en Asset Allocatie negatieve excess 

rendementen ten opzichte van de benchmark. De overige Beleggingscategorieën behaalde 

een positief resultaat. 

 

0.1.3 Rendement portefeuille 
Navolgende tabel laat zien wat per Beleggingscategorie de rendementen waren in het derde 
kwartaal van 2020 en over heel 2020. Daarnaast zijn de relatieve rendementen per 
Beleggingscategorie ten opzichte van de benchmark getoond. De weergegeven rendementen 
zijn zonder bijdrage van de Valuta afdekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Rendement  

 3e kwartaal 2020 
 

Rendement  
YTD 2020 

 

  Portf. Excess Portf. Exces
s 

  % bps % bps 

Vastrentende Waarden     

Credits -0,5 47 0,9 24 

Staatsobligaties 2,6 -2 13,2 -2 

Emerging Market Debt -2,9 -2 -8,4 -40 

Alternative Credits 1,0 266 1,0 266 

Aandelen     

Ontwikkelde Markten 4,3 67 -0,3 138 

Ontwikkelde Markten Min. 
Vol. 

0,8 36 -6,2 -9 

Opkomende Markten 6,3 125 -4,4 90 

Alternatieve 
Beleggingen 

    

Grondstoffen - - -15,4 113 

Hedge Funds -1,5 225 -1,2 70 

Private Equity 6,5 191 -3,0 -163 

Infrastructuur -3,6 -258 -20,9 -1.467 

Opportunities -8,2 -445 -2,5 43 

Vastgoed     

Vastgoed -1,6 6 -15,3 -433 

Asset Allocatie & 
Overlay 

    

Asset Allocatie & Overlay 0,9 -10 3,0 -5 

Overlay: 0,9 0 3,0 11 

Renteafdekking 0,0 0 2,0 0 

Valuta afdekking 0,8 0 0,8 1 

Overig 0,1 0 0,3 10 

Asset Allocatie   -11   -15 

Totaal belegd vermogen 2,7 44 2,3 -21 

 

0.1.4 Financiële markten 
Gedurende het kwartaal bepaalde een aantal thema’s het sentiment op financiële markten: 
 
Macro-economische ontwikkelingen en andere gebeurtenissen: 
Covid-gerelateerd:  

• In Q3 is de vrees voor een tweede coronagolf toegenomen. Het aantal besmettingen liep vooral in 
september op. Als gevolg hiervan nam heel Europa richting het einde van het kwartaal nieuwe 
maatregelen, waarbij opvallend was dat ieder land zijn eigen specifieke maatregelen trof. Begin 
oktober werd daarnaast bekend dat president Trump positief was getest op het coronavirus. Hij is na 
premier Johnson van Groot-Brittannië en de Braziliaanse president Bolsonaro de derde wereldleider 
die besmet is geraakt. 

 
Economische groeicijfers: 

• Voorlopig blijft het economische herstel achter bij de verwachtingen. Aanhoudende zwakte op de 
arbeidsmarkt, met name in de Verenigde Staten, leidde ertoe dat de productie niet op het oude 
niveau terug kon komen. Steeds vaker werd daarom gesproken over een “K”-vormig herstel, waarbij 
sommige economische segmenten snel terrein wonnen en andere niet. 

• Dit moeizame herstel was eveneens terug te zien in de inflatiecijfers. Voor het eerst sinds vier jaar 
tijd was in de eurozone sprake van deflatie. Zo daalden de gemiddelde prijzen in augustus met 0,2% 
t.o.v. een jaar geleden. Onderliggend speelde de lagere energieprijs (-7,8% vergeleken met augustus 



 

 

 

‘19) een grote rol als gevolg van het afgenomen energieverbruik in coronatijd. Maar ook de 
kerninflatie (zonder energie) was historisch laag: 0,2% in september. 

Centrale banken beleid: 

• Om hogere inflatie te bereiken had de Federal Reserve ingezet op een formele strategiewijziging. 
Naast de focus op werkloosheid zal het Amerikaanse stelsel van centrale banken voortaan een 
inflatie van boven de 2% tijdelijk toestaan. In plaats van prijsstabiliteit met een inflatiedoel van twee 
procent mag door de beleidswijziging de lagere inflatie in economisch slechtere tijden op een later 
moment gecompenseerd worden. Deze aanpassing van het mandaat impliceert onder meer een 
beleidsrente die nog lang laag kan blijven. 

• Ook de Europese Centrale Bank lijkt het pad van de Fed in te slaan en heeft aangegeven een 
tijdelijke overschrijding van de inflatie te overwegen. In tegenstelling tot het dubbele mandaat van de 
Fed heeft de ECB alleen prijsstabiliteit als doelstelling. 

 
Impact op financiële markten in Q3: 
Voor het tweede opeenvolgende kwartaal werd het sentiment bepaald door het herstel op 
aandelenmarkten, na de grote daling in maart. Onderliggend was sprake van verdere divergentie in 
sectorrendementen als gevolg van de Covid-crisis. Ondanks korte periodes van forse volatiliteit zetten 
met name Amerikaanse beurzen hun weg omhoog door. Opmerkelijk daarbij was dat de recente onrust 
beperkt bleef tot aandelen- en valutamarkten.  
 
Hieronder een kort overzicht hoe financiële markten zich ontwikkelden: 

• Aandelenmarkten: In het derde kwartaal behaalde de MSCI World een positief resultaat van +3,5% 
maar bleef achter bij de MSCI EM (+4,9%). YTD was dit beeld echter nog altijd omgekeerd (World: 
-2,2%, EM: -5,4%). 

• Obligatiemarkten: Rentes op zowel (staats)obligaties als de swapcurve zijn in september net als over 

heel Q3 gedaald. Voornamelijk de kortere looptijden kenden dit kwartaal een relatief forse afname 

van de rente. 

 


