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pensioenuitkering te kopen dan wanneer de rente hoog 
is. De NN Liability Matching Fondsen verkleinen dit 
renterisico. De beleggingen in deze fondsen worden 
namelijk meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde 
geldt ook: stijgt de rente, dan daalt de waarde van de 
beleggingen. Maar door de hogere rente is er dan ook 
minder geld nodig om een even hoge pensioenuitkering 
te kunnen kopen. Op deze manier proberen wij de 
aankoop van de pensioenen te ‘matchen’ met de rente. 
Hiervoor gebruiken we drie obligatiefondsen met 
beleggingen in Europese staatsobligaties en een ver-
schillend rentegevoeligheidsprofiel (NN Liability Mat-
ching Funds M, L, XL). Deze obligatiefondsen verkleinen 
het risico als gevolg van een lagere marktrente.

De lifecycle bestaat uit twee delen, ook wel bouwstenen 
genoemd:
• Focus op groei 

Dit deel is bedoeld om een aantrekkelijk rendement te 
behalen, hiervoor beleggen we in het NN First Class 
Selective Passive Return Fund. Voornamelijk in wereld-
wijde aandelen, maar ook in andere categorieën zoals 
hoog renderende bedrijfsobligaties en staatsobligaties 
uit opkomende markten.

• Focus op pensionering 
Dit deel is bedoeld om het renterisico te verminderen. Op 
pensioendatum wordt een uitkering gekocht met het 
pensioenkapitaal. Hoe hoog de uitkering is, hangt onder 
meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente 
laag? Dan is er meer geld nodig om een even hoge 

Bij Lifecycle beleggen wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd als de 
pensioendatum dichterbij komt. Dit doen we door een steeds kleiner deel van het 
pensioengeld te beleggen in risicovolle beleggingen (zoals aandelen) en een 
steeds groter deel in beleggingen met een lager risico zoals bijvoorbeeld 
staatsobligaties.

Beleggen in een lifecycle
Hoe pakken wij dat aan



Bron: NN IP
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Grafiek 1: verloop benchmarks lopend jaar 2021

Het rendement van de lifecycle is afhankelijk van de 
financiële markten. Hoe hebben de markten het afgelopen 
kwartaal gedaan?

Focus op groei: wereldwijde aandelen blijven profiteren 
van economisch herstel
Bij focus op groei hebben wereldwijde aandelen het 
grootste aandeel in de beleggingen. Om een goed beeld te 
krijgen over wereldwijde aandelen kijken we vooral naar 
de grootste kapitaalmarkten ter wereld, namelijk de 
Verenigde Staten en Europa.

• Wereldwijde aandelen eindigden het derde kwartaal met 
een licht positief rendement, vooral gedreven door een 
sterke dollar. Tot medio september stegen de wereld-
wijde aandelenmarkten nog naar records. In september 
werd de tegenwind echter steeds sterker. Zo maakten 
beleggers zich niet alleen zorgen over de problemen in 
de Verenigde Staten om de begrotingsplannen goedge-
keurd te krijgen door het Congres, maar ook over het 
risico van een groeivertraging in China onder meer door 

problemen bij vastgoedgigant Evergrande. Opkomende 
markten hadden het moeilijk. De inflatiedruk in de 
meeste opkomende economieën is hoog. Dit komt door 
de negatieve impact van de pandemie op de logistiek en 
het goederenaanbod in combinatie met een snel herstel 
van de vraag en de scherpe stijgingen van de wereld-
wijde voedsel- en energieprijzen. Deze categorie 
eindigde het kwartaal dan ook met een negatief rende-
ment. Al met al waren de ontwikkelingen op de financiële 
markten, door de hoge weging van duurzame wereld-
wijde aandelen, nog gunstig voor het return fonds.

• Bedrijfsobligaties deden het beter dan de veilige staats-
obligaties en bleven redelijk stabiel. De credit spreads op 
Europese hoogrentende bedrijfsobligaties stegen naar 
het hoogste niveau in zes maanden.

Financiële markten
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Focus op pensionering: rentes bewogen zich nauwelijks dit 
kwartaal
Voor de focus op pensionering zijn de rentebewegingen 
van belang. Hiervoor kijken wij naar het monetaire beleid 
van de Amerikaanse Federal Reserve (FED) en de Euro-
pese Centrale Bank (ECB).

• Staatsobligaties eindigden het derde kwartaal negatief 
door oplopende rentes. In de eerste week van augustus 
werd het laagste punt nog bereikt en daarna zijn de 
rentes op de Amerikaanse en Duitse obligaties gestegen. 
Al met al leidden de inflatierisico’s en de vooruitzichten 
van een minder ruim monetair beleid tot een stijging van 
kapitaalmarktrentes. De oplopende rentes zien we ook 
terug in de negatieve kwartaal- en jaarrendementen van 
de liability matching fondsen.

Vooruitzichten
• Ondanks alle onzekerheid zal het marktklimaat redelijk 

gunstig blijven voor aandelen. Een van de redenen is dat 
de wereldwijde groei waarschijnlijk wel vertraagt, maar 
tot een niveau dat nog altijd boven het gemiddelde ligt. 
Bij dit redelijke groeiplaatje komt waarschijnlijk gunstig 
beleid, zoals de Amerikaanse infrastructuurwet en een 
oplossing voor de EU-begrotingsregels. Oplopende 
inflatie zal een belangrijk onderwerp zijn. De oorzaken 
hiervoor, zoals verstoringen in het aanbod, stijgende 
energieprijzen en arbeidstekorten zullen de hele winter 
aanhouden, maar de inflatie zou daarna geleidelijk 
moeten normaliseren. Oplopende obligatierentes, een 
sterkere Amerikaanse dollar en de toenemende risico’s 
met betrekking tot de Chinese groeivooruitzichten zijn 
nadelig voor de opkomende markten.

• De vooruitzichten voor inflatie zijn onzeker, maar het lijkt 
op dit moment nog steeds het meest waarschijnlijk dat 
de inflatie in de loop van volgend jaar weer zal dalen. Wij 
verwachten dat ook centrale banken hiervan uitgaan. 
Als dat zo is dan kan de eerste renteverhoging door de 
Amerikaanse centrale bank eind volgend jaar plaatsvin-
den. Voor de ECB lijken renteverhogingen nog ver weg.
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Offensief

Rendement (%) (netto) Lopend jaar 1 jaar 3 jaar

35 jaar 14,4 23,9 9,7

45 jaar 14,4 23,9 9,7

55 jaar 9,3 15,5 9,5

67 jaar -1,6 1,0 6,6

Neutraal

Rendement (%) (netto) Lopend jaar 1 jaar 3 jaar

35 jaar 12,9 21,3 9,9

45 jaar 12,6 20,5 9,2

55 jaar 4,4 8,7 7,2

67 jaar -2,6 -0,9 5,6

Defensief

Rendement (%) (netto) Lopend jaar 1 jaar 3 jaar

35 jaar 11,4 18,7 10,2

45 jaar 11,0 17,9 9,2

55 jaar 1,4 4,8 6,7

67 jaar -3,4 -1,7 5,3

Netto rendement per leeftijdsgroep
Vaste pensioenuitkering
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Bron: NN IP. alle cijfers zijn per 30/09/2021.

Positionering 

Statistieken 

ISIN code NL0011327549

Oprichtingsdatum februari 2016

Lopende kosten 0,4%

Rendement (%) (netto) 3 mnd lopend jaar 1 jaar 3 jaar

NN FC Selective 
Passive Return Fund

1,1 14,4 23,9 9,7

NN Fist Class Selective Passive 
Return Fund
Het fonds liet een positief kwartaalrendement zien. 
Wereldwijde aandelen lieten in het derde kwartaal in euro’s 
gemeten een gematigd positief rendement zien, vooral 
geholpen door een sterke dollar. Vastrentende waarden 
begonnen het moeilijker te krijgen als gevolg van oplo-
pende rentes en de hoger dan verwachte inflatiecijfers 
terwijl met name aan de high yield kant ook de spreads 
begonnen op te lopen. Tot medio september deden 
risicovolle beleggingen het dan ook goed en de aandelen-
markten stegen naar records. In de laatste weken van het 
kwartaal ging het echter mis. 

De komende periode lijkt het erop dat de financiële 
markten voor meer uitdagingen komen te staan naarmate 
de cijfers normaliseren en de extra beleidsmaatregelen 
worden afgebouwd. Dit zal voor meer volatiliteit zorgen en 
met de stijgende inflatie en rente zullen met name 
vastrentende waarden onder druk komen te staan.
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* De getoonde cijfers in de kolom “weging” zijn gebaseerd op de modelweging. Dit betekent dat de getoonde rendementen niet te herleiden zijn op  
 basis van deze rapportage.
 Bron: NN IP, alle cijfers zijn per 30/09/2021.

Rendement (%) (bruto)
Aandelen 3 mnd Lopend jaar Weging*

Blackrock ISF-World Index Fund 3,0 19,3 17,4

BlackRock Emerging Markets Index Fund -6,0 4,3 10,5

iShares Core MSCI World ETF 2,3 19,3 17,3

Vanguard Global Stock Index Fund 2,3 19,3 17,3

Vastgoed

NN (L) Global Real Estate 2,2 19,7 7,5

Vastrentende Waarden

NN Euro Credit Fund 0,2 0,0 4,4

NN (L) Global High Yield 0,3 4,2 4,4

NN (L) Emerging Markets Debt HC -1,1 -1,6 3,5

NN (L) Emerging Markets Debt LB -0,7 -1,0 5,2

Alternatives

NN (L) Commodity Enhanced 6,0 28,7 6,3

NN (L) Alternative Beta -1,0 7,0 6,3

Rendementen
NN First Class Selective Passive Return Fund
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Wat deed de rente?
Gedurende de laatste maand van het kwartaal steeg de 
Duitse 10-jaars rente tot -0,20%. En ook de Duitse 
30-jaars rente steeg met 18 basispunten, tot 0,28%. Dat 
leidde tot negatieve rendementen bij fondsen met een 
korte looptijd en in tegenstelling tot het tweede kwartaal 
ook bij de lang lopende rentefondsen. Hoe langer de 
looptijd van een fonds, hoe groter het effect is op een 

fonds. Hierdoor laat met name het XL-fonds een sterk 
negatief rendement over het lopend jaar zien. Omdat deze 
fondsen opgezet zijn om het risico van een rentestijging of 
daling op het in te kopen pensioen bij pensionering af te 
dekken is een negatief rendement voor een 67-jarige niet 
per se nadelig, het in te kopen pensioen is ook goedkoper 
geworden.

NN Liability Matching fondsen
De drie Liability Matching fondsen kennen verschillende 
rentegevoeligheidsprofielen (NN Liability Matching Fund M, 
L en XL). De drie fondsen beleggen in een combinatie van 
in euro luidende renteswaps, hoge kwaliteit geldmarkt-
fondsen, hoge kwaliteit staatsobligaties en cash. Binnen de 
drie fondsen wordt de rentegevoeligheid met renteswaps 
en obligatiefutures verhoogd. Het NN Liability Matching 

Fund M streeft naar een rentegevoeligheid van circa 4 jaar 
en L en XL van respectievelijk circa 20 en 40 jaar.
De drie NN Liability Matching fondsen hebben verschil-
lende renteprofielen die zo zijn samengesteld dat ze, in 
combinatie gebruikt, een zo goed mogelijke match kunnen 
bieden met het voorsorteren voor pensionering.
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Alle cijfers zijn per 30/09/2021.

Statistieken 

 ISIN code NL0010290565

 Oprichtingsdatum: maart 2014

 Lopende kosten: 0,25%

Rendement (%) (netto) 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar

NN Liability Matching Fund XL -0,4 -18,1 15,9 2,8

NN Liability Matching Fonds XL

Statistieken 

 ISIN code NL0010290557

 Oprichtingsdatum: maart 2014

 Lopende kosten: 0,25%

Rendement (%) (netto) 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar

NN Liability Matching Fund L -0,7 -9,2 7,9 1,9

NN Liability Matching Fonds L

Statistieken 

 ISIN code NL0010290540

 Oprichtingsdatum: maart 2014

 Lopende kosten:  0,25%

Rendement (%) (netto) 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar

NN Liability Matching Fund M -0,4 -1,3 0,8 0,2

NN Liability Matching Fonds M
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Disclaimer

Deze publicitaire mededeling is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter 
informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een 
handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is 
samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven 
omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN 
Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin 
opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te 
vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde 
NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet 
op het Financieel Toezicht. De fondsen zijn geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met 
daarin informatie over de fondsen, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen 
waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketingdoeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de 
verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals 
geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal 
zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United 
States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is 
toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.




