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Effect rente afdekking – eerste kwartaal
Via beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten (renteswaps) streeft het
pensioenfonds ernaar het effect van de ontwikkelingen van de rente op de dekkingsgraad te
beperken. De marktrente steeg in het eerste kwartaal. Hierdoor was de bijdrage van de
renteswaps aan het rendement negatief (-0,5%-punt). Het effect van de totale renteafdekking
op de dekkingsgraad bedroeg in het eerste kwartaal -0,8%-punt. Als gevolg van de beweging
van de rentecurve was de gerealiseerde renteafdekking licht hoger dan de beoogde 50%
afdekking.
Effect beleggingen exclusief rente- en aandelenafdekking – eerste kwartaal
Het effect van het beleggingsrendement, exclusief de renteafdekking, op de dekkingsgraad
bedroeg 2,2%-punt. De bijdrage aan het beleggingsrendement bedroeg 1,8%-punt.
Onderstaande tabel5 geeft het totaaloverzicht van de verschillende beleggingscategorieën weer
over het eerste kwartaal van 2017.
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Vanwege afrondingen op één decimaal kunnen sommaties van de getoonde cijfers afwijken ten opzichte van de totalen.

