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1. Inleiding 

In dit Beleggingsplan 2018 wordt het door Pensioenfonds MN (hierna: “PF MN”, “het Fonds”) gegeven 
beleggingsmandaat vanaf 1 januari 2018 voor MN vastgelegd.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een (compacte) samenvatting gegeven van de meest relevante zaken uit dit 
Beleggingsplan 2018. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het strategisch beleggingskader voor het Beleggingsplan 2018 kort toegelicht. Tevens 
wordt de governance van het Fonds ten aanzien van de besluitvorming op het gebied van de beleggingen 
besproken aan de hand van de gehanteerde Investment Structuur. Ook wordt in dit hoofdstuk de stand van 
zaken met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) weergegeven. De onderwerpen 
die voor 2018 op de beleidsagenda MVB staan, worden benoemd en toegelicht. 
 
In hoofdstuk 4 worden de actuele ontwikkelingen in de financiële omgeving en economische vooruitzichten 
uiteengezet. Daarin wordt aandacht besteed aan het basisscenario en de daaruit volgende rentevisie, 
specifieke risicoscenario’s en voorkeuren voor asset classes en beleggingsproducten. Vervolgens worden 
de uitkomsten van een kwantitatief georiënteerde portefeuille constructie met optimalisaties en mogelijke 
accentverschuivingen in de portefeuille getoond. In de laatste paragraaf worden op basis van de relevante 
input afwegingen gemaakt en wordt een voorstel geformuleerd.  
 
Hoofdstuk 5 bevat de kern van het Beleggingsplan 2018, met vastlegging van het door PF MN verleende 
beleggingsmandaat aan de fiduciair beheerder MN, ingaande per 1 januari 2018. Dit mandaat bestaat uit 
doelallocaties, gehanteerde benchmarks, normen en bandbreedtes voor een aantal gespecificeerde 
risicobeheersingsmaatregelen van de portefeuille, waarover MN zal rapporteren aan PF MN.   
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2. Samenvatting 

Centraal in de  beleggingsdoelstelling staat het benodigde overrendement (van 1,5%). Het streven om dit 
benodigde rendement te behalen wordt gekaderd door risicomanagement-, uitvoerings- en 
beleggingsbeginselen die worden gehanteerd door het Fonds. Binnen het strategische beleggingskader 
besluit het Bestuur op de zogeheten niveaus 1 tot en met 3 van de investment/governance structuur. 
 
Het basisscenario regime is de zogenoemde expansiefase in de economische cyclus, die doorgaans 
ondersteunend is voor de meer risicovolle beleggingen in de returnportefeuille en gepaard gaat met een 
geleidelijke stijging van rentes. De financieel-economische omgeving blijft echter kwetsbaar. De clustering 
van risico’s rondom het basisscenario is nog steeds reden tot zorg en het Fonds is gevoelig voor neerwaartse 
scenario’s. Per saldo wordt daarom een gematigd risicoprofiel geadviseerd, met een balansrisico aan de 
onderkant van de bandbreedte en een positionering in het midden van de strategische bandbreedtes op 
niveau 1 en 2. Het minimum vereist eigen vermogen wordt aan het einde van het korte termijn herstelplan 
behaald onder de rendementsveronderstellingen van het basisscenario.  
 
Op basis van de geschetste scenario’s en risico’s wordt de huidige weging van de matching- en 
returnportefeuille teruggebracht naar de strategisch neutrale gewichten van 50%. Het gewicht van de 
categorie hypotheken binnen de matchingportefeuille wordt nog iets verder opgehoogd met het oog op de 
relatief hoge spread en relatief beperkte (historische) verliezen op de hypothekenportefeuille. De 
returnportefeuille wordt opgehoogd door aankoop van de categorie aandelen en Emerging Markets Debt. 
 
Het Bestuur heeft in beginsel een voorkeur voor ‘fysieke’ invulling van de bouwstenen van de 
matchingportefeuille, echter door de relatief (zeer) lage swapspread wordt uit rendementsoogpunt de 
positie in euro staatsobligaties afgebouwd. Daarmee wordt de huidige bandbreedte van 2/3 
staatsobligaties en 1/3 ‘krediet’ beleggingen losgelaten. Het Bestuur kiest voor een integrale aanpak voor 
de beheersing van de renteafdekking en bijbehorende bandbreedtes (‘strategisch kader 
matchingportefeuille’). Dit renterisico is het best beheersbaar vanuit een marktrente benadering. Het 
Bestuur kiest er daarom voor om het renterisico vanaf 2018 op marktrente basis af te dekken en niet langer 
op basis van de UFR-rentecurve. 
 
In 2017 is een dynamisch strategisch beleid geformuleerd voor de verhouding tussen de matching- en de 
returnportefeuille. Het Bestuur heeft besloten om over te stappen op een meer eenvoudigere, consistente 
en stabielere wijze van gebruik van strategische gewichten inclusief bijbehorende bandbreedtes. Er worden 
geen allocaties doorgevoerd zonder afstemming met het Bestuur, met uitzondering van allocaties vanuit 
efficiënt portefeuille onderhoud. 
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3. Kadering Beleggingsplan 

3.1. Strategisch beleggingskader  

Het pensioenstelsel en het wettelijk kader daaromheen staat volop in de belangstelling. Veel ideeën 
worden gelanceerd om het bestaande stelsel te verbeteren. Besluitvorming hierover laat echter nog steeds 
op zich wachten. Tot die tijd is het in 2015 gelanceerde Nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) nog immer 
van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd dat zolang een pensioenfonds een reservetekort heeft (oftewel 
de beleidsdekkingsraad ligt onder het Vereist Eigen Vermogen), een herstelplan moet worden ingediend en 
het strategisch risicoprofiel (gemeten in VEV termen) niet mag worden verhoogd ten opzichte van het 
moment dat het reservetekort ontstond. Deze randvoorwaarde voor het beleggingsbeleid is voor PF MN, 
ondanks de substantiële verbetering van de financiële positie in 2017, nog altijd actueel.  
 
Het strategisch beleggingskader is schematisch weergegeven in onderstaande dubbele pyramide, met als 
centraal draaipunt de beleggingsdoelstelling. De richtlijnen voor het vermogensbeheer zijn de uitkomst van 
een (in de ALM geëxpliciteerde) afweging tussen de wensen tot handhaving van de bestaande premie 
afspraken en het gewenste pensioenresultaat. Daarin is de wens verwerkt om kortingen voor deelnemers 
van het Fonds te voorkomen en voldoende zicht te houden op indexatiebetalingen in de toekomst. De 
daaruit afgeleide risicohouding bepaalt vanaf deze kant de beleggingsdoelstelling. 
 
Centraal in de  beleggingsdoelstelling staat het benodigde overrendement. Het streven om dit benodigde 
rendement te behalen wordt gekaderd door risicomanagement-, uitvoerings- en beleggingsbeginselen die 
worden gehanteerd door het Fonds. Voor een uitgebreidere beschrijving van dit overrendement en de 
gehanteerde beginselen wordt verwezen naar de (meest recente) ALM studie 2015, de doelstellingenstudie 
2017 en de ABTN 2017. Enkele beleggingsbeginselen verdienen enige nuancering, zoals de voorkeur voor 
fysieke beleggingen versus het gebruik van derivaten. Dit beginsel is nog steeds van toepassing. Echter, op 
basis van de huidige marktomstandigheden (negatieve swapspread voor staatsobligaties 
Nederland/Duitsland) is het bij iedere allocatiebeslissing een afweging van de voor- en nadelen van de 
verschillende instrumenten.   
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Het Fonds heeft met behulp van (eigen) ALM studies en met het oog op de haalbaarheidstoets nader 
onderzoek gedaan naar de risicohouding van het Fonds en meer specifiek naar het gewenste risicoprofiel 
van de beleggingsportefeuille. Uit dit onderzoek en het op basis daarvan gevoerde overleg tussen de sociale 
partners zijn de volgende richtlijnen vastgesteld.  
 

• De strategische beleggingsmix wordt uitgedrukt in een verhouding tussen de matchingportefeuille 
en de returnportefeuille (rendementsportefeuille); 

• De strategische beleggingsmix wordt vastgesteld op 50% matching- en 50% returnportefeuille 
• De korte termijn risicohouding wordt genormeerd door het strategische VEV welke gebaseerd is 

op het vigerende strategische beleggingsbeleid. Deze norm beweegt mee met de 
marktomstandigheden. Het VEV op basis van de feitelijke portefeuille mag zich in een bandbreedte 
van ± 2%-punt om het strategische VEV bevinden. 
   

Met het bovenstaand beleid dient de beleggingsportefeuille op langere termijn gemiddeld per jaar een ca. 
1.5% hoger rendement te behalen dan de (markt)waarde ontwikkeling van de (nominale) verplichtingen. 
Hiervoor is een returnportefeuille met een (strategische) omvang van in ieder geval 50% nodig, waarmee 
gemiddeld over de tijd een extra rendement ten opzichte van de nominale verplichtingen (op marktwaarde) 
wordt beoogd van ca. 3%. Daarmee wordt in eerste instantie herstel van de dekkingsgraad bereikt en later 
in de tijd alsmede het streven naar het gedurig waardevast houden van de ingegane pensioenen en 
opgebouwde pensioenaanspraken.  
 
In 2016 is een dynamisch strategisch beleid geformuleerd voor de verhouding tussen de matching- en de 
returnportefeuille. Deze verhouding is in dit beleid afhankelijk gemaakt van de dekkingsgraad op enig 
moment. Het strategisch VEV is op deze wijze een resultante van deze bewegende (dynamische) verhouding 
tussen matching- en returnportefeuille en ook van de marktomstandigheden. Het feitelijk VEV dient zich 
vervolgens te bewegen binnen een beperkte marge rond het hierboven verwoorde strategisch VEV op 
hetzelfde meetmoment. Conceptueel is het uitgangspunt dat bij lagere dekkingsgraden minder risico 
gelopen wordt en bij hogere dekkingsgraden binnen gestelde grenzen meer beleggingsrisico’s worden 
genomen. In de praktijk blijkt echter dat sturing en monitoring door het Bestuur van deze ‘schuivende 
panelen’ beperkingen met zich meebrengt, zoals een grote(re) mate van onzekerheid en consistentie voor 
wat betreft allocatiebeslissingen, meer en frequentere transacties en daarmee hogere kosten. Het Bestuur 
heeft besloten om over te stappen op een meer eenvoudigere en stabielere wijze van gebruik van 
strategische gewichten inclusief bijbehorende bandbreedtes. Een en ander is vastgelegd in hoofdstuk 4 van 
dit Beleggingsplan.    
 
Het Bestuur kiest voor een integrale aanpak voor de beheersing van de renteafdekking en bijbehorende 
bandbreedtes (‘strategisch kader matchingportefeuille’). Dit renterisico is het best beheersbaar vanuit een 
marktrente benadering. Het Bestuur kiest er daarom voor om het renterisico vanaf 2018 op marktrente 
basis af te dekken en niet langer op basis van de UFR-rentecurve. In het verleden is er voor gekozen om 
strategisch te sturen op een rente afdekking op UFR basis van 69%. Deze 69% betrof een omrekening van 
50% renteafdekking op marktwaardebasis die uit de op dat moment meest recente ALM studie voortkwam. 
De latere ALM studie van 2015 heeft niet geresulteerd in wijzigingen in de mate van renteafdekking. 
Voorgesteld wordt om vanaf 2018 terug te grijpen naar de oorspronkelijke strategische omvang van de 
renteafdekking op marktwaarde van 50% als (hernieuwd) strategische renteafdekking. Het Fonds mag niet 
meer risico nemen dan op het ontstaansmoment van het reservetekort. Een lager percentage is daarom 
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niet opportuun op dit moment. Minder (rente)risico in de portefeuille is niet wenselijk, gezien het 
benodigde herstel in combinatie met het basisscenario. Per 1 december 2017 bedraagt de feitelijke 
renteafdekking op marktwaarde ca. 52%. Door de eveneens voorgestelde verschuiving van 
matchingportefeuille naar returnportefeuille, zal de renteafdekking op marktwaarde licht dalen.        
 
Vanuit een integrale ALM-benadering is een overall  overrendementsdoel benodigd die recht doet aan de 
pensioenambitie, de premie en de risicohouding (beschreven in ABTN). Dit overall benodigd 
overrendementsdoel (1.5%) vertaalt zich naar een acceptabele combinatie van renteafdekking en omvang 
van de returnportefeuille, waarbij de omvang van de returnportefeuille dit doel kan waarmaken. Bij een 
combinatie van een returnportefeuille van 50% en een renteafdekking van 50% blijft dit 
overrendementsdoel en de mogelijkheden deze te behalen volledig intact.  
 

3.2. Investment structuur  

Binnen de beleggingsmix wordt de volgende niveaustructuur gehanteerd: 
 

 
Figuur 2: Investment structuur 
 
 
Niveau 1: Matching- en returnportefeuille 
Op het eerste niveau wordt de portefeuille gesplitst in een matching- en returnportefeuille en wordt het 
niveau van de rente afdekking vastgesteld. De matchingportefeuille bevat de relatief veilige beleggingen 
die als doel hebben de verplichtingen zo goed mogelijk te repliceren. De returnportefeuille bevat de 
risicodragende beleggingen die als doel hebben overrendement te genereren ten opzichte van de 
verplichtingen. 
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Niveau 2: Clusters 
Op het tweede niveau wordt verder onderscheid aangebracht binnen zowel de matchingportefeuille als de 
returnportefeuille. 
 
Binnen de matchingportefeuille wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen rente- en kredietrisico. In het 
(uitgebreide) clusterdocument Matchingportefeuille zijn deze risicobegrippen en hun kaderstelling nader 
uitgewerkt. 
 
Binnen de returnportefeuille worden op het tweede niveau de volgende vermogensclusters onderscheiden: 
 

• Fysieke beleggingen (real assets): eigendomsbeleggingen gericht op stabiele kasstromen 
• Hoogrentende obligaties: beleggingen waarbij geld uitgeleend wordt (kredietrisico) 
• Aandelen: eigendomsbeleggingen met als doel waardegroei 
• Hedge: beleggingstrategieën die ongecorreleerd zijn met de markt 

 
De indeling naar vermogensclusters is een manier om de controle van het Bestuur op de portefeuille te 
verstevigen. Ieder cluster heeft een eigen specifieke rol in de portefeuille met daarbij passende kenmerken. 
Het cluster aandelen is voor het Fonds de belangrijkste cluster. Daar zal over de tijd gezien het hoogste 
rendement vandaan (moeten) komen. De overige clusters hebben meer de rol van risicospreiding bij een 
acceptabel rendement. Dit impliceert dat een wat lager verwacht overrendement en risico dan voor 
aandelen wordt beoogd. Deze opzet helpt het Bestuur bij de inrichtingskeuzes voor de vermogensclusters. 
Voor onroerend goed betekent dit bijvoorbeeld dat alleen ‘core beleggingen’ in aanmerking komen. Deze 
zijn gericht op het ontvangen van stabiele kasstromen uit bijvoorbeeld huurinkomsten. Objecten met 
significante ontwikkelrisico’s passen daarin niet goed. PF MN belegt momenteel niet in aparte hedge 
(ongecorreleerde) strategieën. 
 
Waar mogelijk wordt de strategische asset allocatie uitgedrukt op niveau 2. Daarbij gaat het om een 
strategische verdeling tussen enerzijds de matchingportefeuille, verbijzonderd naar rente en krediet, en 
anderzijds de returnportefeuille, verdeeld over de vermogensclusters reëel (vastgoed/infrastructuur), 
hoogrentende obligaties en aandelen. 
 
Niveau 3: Beleggingsproducten 
Op het derde niveau worden zowel verschillende beleggingscategorieën binnen elk vermogenscluster als 
de segmenten binnen de verschillende beleggingscategorie (op basis van regio-, sector- of ratingverdeling) 
onderscheiden. De beleggingscategorieën dienen te passen bij de gewenste kenmerken en de rollen van de 
vermogensclusters. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de economische omgeving, financiële markten 
en risicopremies. Nieuwe beleggingen worden in dit kader getoetst aan de bijdrage aan de doelstellingen 
van een vermogenscluster. 
 
Besluitvorming op niveau 1, 2 en 3 is het terrein van het Bestuur van het Fonds. In dit Beleggingsplan 
worden deze beslissingen vastgelegd en gemandateerd aan de fiduciair beheerder. In periodieke 
rapportages wordt hierover gerapporteerd aan het Fonds. 
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Niveau 4 en 5: managers en individuele titels 
De uitvoering van de beleggingen vindt plaats op het vierde en vijfde niveau door middel van de inrichting 
van mandaten en het aanstellen van de voor het beheer verantwoordelijke managers 
(vermogensbeheerders). Deze beleggen uiteindelijk in individuele vermogenstitels en instrumenten, de 
regels in de portefeuille. Verdere uitwerking van niveaus 4 en 5 wordt in dit Beleggingsplan buiten 
beschouwing gelaten omdat deze in andere documenten is vastgelegd, zoals de productcatalogus.  
 
De besluitvorming op de niveau’s 4 en 5 is gemandateerd aan de fiduciair beheerder MN.  
 
Het Beleggingsplan 2018 volgt bovenstaande investment structuur, waarbij de richtlijnen, bandbreedtes en 
voorkeuren op de respectievelijke beleggingsniveaus in hoofdstuk 4 worden besproken.  
 
Rondom de investment structuur zijn voor verschillende domeinen beleidsdocumenten opgesteld die 
worden gevolgd door MN bij het beheer van de beleggingsportefeuille. 
 
De belangrijkste beleidsstukken in dat kader zijn;   
   

• Matching (cluster) beleid 
• Landenbeleid (matching) portefeuille 
• Liquiditeitsbeleid 
• Norm rebalancing 
• Tegenpartijbeleid 
• Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

 
3.3. Verantwoord beleggen  

 
Het verantwoord beleggen beleid van PF MN sluit aan bij de door de UN ondersteunde Principles for 
Responsible Investment (PRI) en is vertaald naar tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen.  
 
Met betrekking tot het verantwoord beleggen beleid kent PF MN vier vormen instrumenten: 
uitsluitingsbeleid, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact. Belangrijke thema’s op 
het gebied van verantwoord beleggen, zoals klimaat, arbeidsomstandigheden en beloningsbeleid, worden 
langs deze lijnen (met uitzondering nog van positieve impact) uitgevoerd. Op de verschillende niveaus en 
thema’s is in 2017 goede voortgang geboekt. Het uitsluitingsbeleid staat al een aantal jaren en ook binnen 
actief aandeelhouderschap is de basis op orde. Daarnaast is de ambitie om ESG-integratie nadrukkelijker 
op niveau 3 en 4 van de beleggingsniveaus te verankeren.  
 
In 2017 heeft MN ervaring opgedaan op het gebied van een meer bewuste selectie van aandelen, naast het 
volgen van een brede externe benchmark. Deze vergaande vorm van ESG-integratie in 
beleggingsstrategieën zal in de loop van 2018 als leidraad dienen voor de ESG-integratie in strategieën en 
mandaten die voor de MN fondsen worden geschreven. Verantwoord Beleggen is hierin niet een extra laag 
over de beleggingsportefeuille, maar een verankerde overtuiging die in de beleggingsstrategie geïntegreerd 
is.  
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Resultaten 2017 

Uitsluiting 
Het uitsluitingsbeleid is uitgevoerd conform het beleid van PF MN.  
 
Klimaat 
In 2017 was er wederom sprake van elkaar snel opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen rondom 
klimaat. Het onderwerp komt daarom ook in veel MVB activiteiten tot uitdrukking. Geboekte resultaten dit 
jaar zijn de uitvoering en inhoudelijke afronding van het eerste top 10 uitstoter dialoog beleid, de proactieve 
advisering over belangrijke ontwikkelingen in wet en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de 
actieve afstemming met DNB en het raamwerk van de Task-Force on Climate Related Disclosures (TCFD), 
de High-Level Expert Group on Sustainable Development en het nieuwe regeerakkoord. Voor het eerst zijn 
de klimaat gerelateerde financiële risico’s in de portefeuille systematisch in kaart gebracht en is een start 
gemaakt met de pilot om deze risico’s conform het TCFD raamwerk verder te analyseren en te rapporteren. 
Ook in de interactie met het maatschappelijke middenveld heeft MN ondersteuning geleverd, o.a. bij de 
vragen van FossielVrij. 
 

ESG-integratie 
Verdere ESG-integratie in beleggingsstrategieën en mandaten is in 2017 zichtbaar geworden in alle 
vernieuwde strategieën en mandaten, waarvan een aantal doorloopt in 2018. Ervaring is opgedaan met een 
meer bewuste selectie van aandelen. Hierbij wordt niet zomaar een brede benchmark gevolgd, maar wordt 
bewuster nagedacht over waarom ondernemingen in de aandelenportefeuille thuishoren en waarom niet. 
Hiermee is ESG volledig geïntegreerd in de portefeuilleconstructie, samen met financiële karakteristieken. 
In de managerselectie en –monitoring zijn na het ESG-beleid voor managerselectie in 2016 stappen gezet 
om de scoringsmethodiek van externe vermogensbeheerders objectiever te maken in concrete scores en 
verwachtingen. Alle nieuwe managers zijn UNPRI ondertekenaar of hebben een MVB-beleid dat daaraan 
minstens gelijkwaardige is. Conform de door PF MN getekende Montreal Pledge is de CO2-voetafdruk van 
de aandelenportefeuille ook dit jaar in kaart gebracht. Op het snijvlak met klimaat zijn de klimaatrisico’s in 
de portefeuille in beeld gebracht. Ook is het CO2-beleid van externe managers geïnventariseerd.  
 
Engagement 
Het door MN uitgevoerde bedrijfsdialoogprogramma heeft in 2017 bij vele bedrijven weer de bakens verzet. 
Voor bijna alle bedrijven op de engagementlijst is dit jaar voortgang geconstateerd op klimaat, mens en 
maatschappij en beloningsbeleid. Op basis van het geformuleerde engagementkader is de positie van 
verantwoorde belegger actief ingevuld. Voor wat betreft klimaat is bijgedragen aan versnelde 
veranderingen ten aanzien van het verdienmodel van ondernemingen in het licht van de energietransitie. 
Daarnaast heeft MN een herziening van het engagementkader uitgebracht, met als focus een aanscherping 
op de bestaande thema’s gebaseerd op een analyse van de meest recente maatschappelijk thema’s en 
trends die relevant zijn voor het Fonds.  
 
Doelstellingen 2018 

 
2018 kent een aantal belangrijke focuspunten. Zo wil MN in de loop van 2018 een voorstel aan het Fonds 
doen voor een vernieuwd uitsluitingsbeleid en de opgedane ervaring met bewuste selectie van aandelen 
inzetten om tot een nieuwe aandelenstrategie te komen. Daarnaast zal MN namens PF MN de engagement 
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met de top-10 CO2 uitstotende ondernemingen afronden en zal worden geadviseerd over mogelijke 
bijbehorende ‘engagement led divestment(s)’. Ten behoeve van beleggingscategorieën waarbinnen interne 
actieve mandaten worden beheerd, zal specifiek ESG-beleid worden opgesteld waarin wordt vastgelegd 
hoe in deze mandaten met ESG-integratie wordt omgegaan. Hiermee wordt ESG-integratie beter geborgd.  
 
De inzichten rond klimaatrisico-analyses hebben zich verder ontwikkeld en MN heeft op basis van een 
klimaatrisico analyse beter inzicht in de mogelijke klimaatrisico’s die gekoppeld zijn aan de 
aandelenportefeuille. De ontwikkelingen en de lessen die tijdens de engagement met top 10 uitstoters en 
het uitgevoerde onderzoek zijn geleerd, krijgen een plek in een voorstel aan PF MN voor de doorrol van het 
klimaat engagementprogramma.  
 
Voor engagement volgt een concrete uitwerking van de herijking van het engagementkader. Hierin wordt 
duidelijk binnen welk tijdsbestek op welke (sub-)onderwerpen PF MN voortgang bij welke ondernemingen 
wil zien en op welke wijze hierover met ondernemingen wordt gesproken. Passend bij het 
engagementkader worden op basis van een ESG-risico screening bedrijven voor dialoog geselecteerd 
(engagementlijst). De voortgang op de vooraf opgestelde ontwikkelingsdoelen voor ondernemingen wordt 
per thema in scorecards bijgehouden. 
 
Op het gebied van rapportage op het gebied van ESG wil MN voor PF MN verdere stappen gaan zetten. Dat 
is nodig om nog beter in control te zijn op ESG-gebied en beter te toetsen wat de uitwerking is van het 
gevoerde MVB-beleid. Deze stappen zullen langs twee lijnen worden gezet. Allereerst langs de lijn van 
integratie van ESG-data in bestaande productrapportages. Hiermee kan een beeld worden gegeven van 
bijvoorbeeld een ESG-score per portefeuille. Hoewel die score enige mate van inzicht kan geven, is het van 
belang ook een meer kwalitatieve rapportage te verzorgen. In 2018 zal daarom een ESG-scorecard ten 
behoeve van PF MN ontwikkeld worden, waarin eenmaal per jaar over zaken kan worden gerapporteerd 
die te uitvoerig zijn voor opname in de productrapportage, maar van belang zijn voor de monitoring van de 
ESG-karakteristieken van de beleggingsportefeuille. 
 
In 2018 zal PF MN haar MVB beleid verder ontwikkelen en vaststellen. Daartoe zal in de eerste helft van het 
jaar een themadag(deel) worden georganiseerd.   
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4. Beleggingsbeleid 2018 

 

In dit hoofdstuk wordt de economische omgeving en de stand van zaken op de financiële markten 
weergegeven waarbinnen het Fonds opereert.  
 
Samengevat is het basisscenario waarop PF MN wil acteren een scenario dat uit gaat van een verwachte 
geleidelijke rentestijging in de komende 3 tot 5 jaar. Dit is voor het Fonds bij de huidige 
portefeuillepositionering relatief gunstig. Echter voorzichtigheid is geboden omdat rondom het 
basisscenario met de oplopende rente verschillende risico scenario’s worden onderkend die minder 
gunstig voor het Fonds kunnen uitpakken. 
 

4.1. Stand economie en vooruitzichten financiële markten  
 
Financieel-economische omgeving 
 
De wereldeconomie vertoonde in de laatste kwartalen de sterkste groei sinds 2010. Met name de 
economie van de EMU vertoonde een steeds positiever beeld en ook de verwachtingen voor de groei in 
Europa zijn opgewaardeerd. Doordat praktisch overal in de wereld de groei is versterkt, is ook de groei 
van de mondiale handel steeds duidelijker zichtbaar. De wereldhandel groeit nu zelfs sneller dan de 
economische groei. Dit betekent dat de wereldeconomie weer verder is geglobaliseerd. De sinds Brexit en 
verkiezing van Donald Trump zo gevreesde de-globalisering is daarmee voorlopig uitgebleven.  
 
In de meeste economieën ligt de groei nu al enige tijd boven de onderliggende potentiële groei. Dit 
betekent dat de werkloosheid onder neerwaartse druk blijft staan. In een aantal grote ontwikkelde 
economieën zoals de VS, Duitsland en Japan is de werkloosheid nu op het laagste niveau van de laatste 
decennia. Ook de overcapaciteit in productiefaciliteiten (“output gaps” in economenjargon) blijft dalen. 
Sommige grote economieën zijn inmiddels terug op bijna volledige capaciteitsbezetting. Kortom, steeds 
meer ontwikkelde economieën hebben de kraters in de economische activiteit die de krediet- en 
eurocrisis hadden geslagen grotendeels gedicht. Dit heeft weer een aantal implicaties. Het economisch 
herstel krijgt toenemend een zichzelf voedend karakter, daar steeds meer mensen een baan en dus 
inkomen hebben gevonden en de druk bij het bedrijfsleven om te investeren en zo hun capaciteit uit te 
breiden geleidelijk toeneemt. Daarnaast is het acute deflatierisico afgenomen omdat het overaanbod van 
arbeid, producten en diensten ten opzichte van de vraag significant is gedaald.  
 
Echter, inflatie blijft nog altijd de ontbrekende schakel in het mondiale herstel. Weliswaar is het acute 
deflatierisico minder geworden, maar de inflatie bleef wereldwijd op lage niveaus steken of viel zelfs weer 
enigszins terug. Zo viel de kerninflatie (zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen) in de VS dit jaar 
terug. In de EMU liep de kerninflatie licht op, maar ligt deze nog altijd op een erg laag niveau. Dit voedde 
de speculatie onder economen dat de inflatie wel eens structureel laag zou kunnen blijven als gevolg van 
ontwikkelingen als robotisering, globalisering en/of vergrijzing. In dat geval zouden de rentes 
waarschijnlijk ook zeer laag blijven. Toch zijn er signalen dat de inflatie alsnog enigszins zal gaan oplopen 
als gevolg van verder verkrappende arbeidsmarkten en toenemende capaciteitstekorten.  
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Bij sommige bestuurders bij de Fed en ECB is enige zorg ontstaan of de inflatie nog wel op koers ligt in de 
richting van hun doelstelling van ca. 2%. Met name is de twijfel toegenomen of de daling van de 
werkloosheid wel tot hogere loonstijgingen zal leiden. Toch lijken de meeste centrale bank bestuurders 
nog altijd als basisaanname te hanteren dat de tijd zo langzamerhand is aangebroken om het extreme 
crisisbeleid enigszins af te bouwen. Het extreme en onconventionele beleid werd vooral 
geïmplementeerd om het deflatiegevaar te bestrijden en het acute deflatiegevaar lijkt nu te zijn geweken. 
Ondanks de twijfel over de (loon)inflatie, lijken zij er nog altijd de meeste kans aan te geven dat verdere 
daling van de werkloosheid wel alsnog de loonstijgingen geleidelijk zal gaan opdrijven. Sommige centrale 
bank bestuurders wijzen op het risico van financiële instabiliteit, indien zij het huidige extreem ruime 
beleid te lang zouden handhaven. Concreet betekent dit dat de Fed een plan van aanpak heeft 
gecommuniceerd over hoe ze de zeer grote obligatieportefeuille op haar balans wil gaan afbouwen en 
aangegeven hier “spoedig” mee te willen starten. De ECB heeft eind oktober besloten het 
aankoopprogramma te verlengen tot september 2018, maar wel de aankopen te zullen halveren tot EUR 
30 miljard per maand. Na een periode van pauze zou de ECB vervolgens ook voorzichtig de rente kunnen 
gaan verhogen. De consensus onder economen is dat de Fed in het restant van 2017 ook daadwerkelijk 
zal starten met haar balansafbouw en in 2018 ook de beleidsrente weer verder zal verhogen.  
 
Samenvattend laat de wereldeconomie een mondiaal gesynchroniseerd herstel zien. De groei ligt nu op 
het hoogste niveau sinds 2010 en is daarmee hoog genoeg om praktisch overal de werkloosheid verder te 
doen dalen. Dit heeft vooralsnog nog niet tot significant oplopende loonstijgingen en inflatie geleid. Toch 
wordt op basis van de verbeterde economie en dalende werkloosheid verwacht dat de inflatie op de 3-
jaars horizon geleidelijk zal opkruipen. Dit betekent dat centrale banken hun extreme crisisbeleid kunnen 
gaan afbouwen, maar daarmee nog geen grote haast hoeven te maken. “Gradueel” blijft hierbij dan ook 
het kernwoord. Een langzame genezing van de wereldeconomie en normalisering van centrale bank 
beleid blijft het basisscenario.  
 
Risico’s 
De risicomatrix toont de belangrijkste risico’s die kunnen leiden tot een afwijking van het pad dat 
hierboven wordt geschetst. Voor elk van deze scenario’s is een impactanalyse en een plan van actie met 
beschermingsmaatregelen in geval van escalatie uitgewerkt. 
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De volgende zes risico’s bevinden zich in de ‘oranje’ zone en vormen daarmee een reëele bedreiging. 
Vanwege deze reële bedreiging zijn deze scenario’s ook in de later volgende stress testing rond het 
basisscenario verwerkt. Uiteraard zijn er meer risico’s te bedenken, zoals bijvoorbeeld een hoog inflatie 
scenario. Er is voor gekozen om voor de horizon van dit Beleggingsplan uitsluitend de op dit moment 
geldende risicoscenario’s met reële kans mee te wegen. Uiteraard komen alternatieve extreme scenario’s 
wel terug in ALM studie voor de langere termijn, zonder dat de waarschijnlijkheid van scenario’s een rol 
speelt. Via de maandelijkse DAPV monitor (en compacte ‘Wereldbeeld’ versie daarvan wordt de 
ontwikkeling van risicoscenario’s, zowel binnen als buiten de risicomatrix gemonitord en gedeeld met het 
Bestuur van het fonds. De zes ‘oranje’ risico’s zijn de volgende:  
 

• Euro (break-up) crisis: Gedurende de loop van dit jaar heeft de politieke constellatie in de EMU 
zich per saldo positief ontwikkeld. Verkiezingen in Nederland en Frankrijk leverden niet de 
gevreesde populistische overwinningen op en de nieuwe Franse president Macron en Duitse 
kanselier Merkel uitten nieuwe integratieplannen voor de Unie. Echter, de verkiezingen in Italië, 
welke uiterlijk in het voorjaar van 2018 dienen plaats te vinden, vormen nog wel potentieel een 
risico op een Italiaans uittreden uit de EMU. 

• Centrale bank exit ongeluk: Nu het acute deflatiegevaar is geweken en de economische 
omstandigheden verbeteren, lijken centrale banken nu aan de vooravond van normalisering van 
hun beleid te staan. Het risico bestaat dat een centrale bank exit vroegtijdig de economische 
expansie en stijging van activakoersen afbreekt. 

• Lager voor langer: In dit scenario houden structurele factoren als robotisering, globalisering en 
vergrijzing de loonstijgingen en daarmee de inflatie laag. Minder of geen renteverhoging en 
aanhoudende grootschalige aankopen van financiële activa door centrale banken zullen 
vervolgens leiden tot lange termijn rentes die “Lager voor langer” blijven. 
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• Harde landing China: Schuldposities in China zijn fors opgelopen. In dit scenario zorgt dit, in 
combinatie met lagere economische groei, voor toenemende problemen, hetgeen uitmondt in 
een kredietcrisis waaronder de Chinese economie bezwijkt. 

• Krach a.g.v. financiële instabiliteit: Het ruime beleid van centrale banken heeft waarderingen 
opgedreven. Het risico is dat de combinatie van bubbelvorming, oplopende schuldfinanciering en 
irrationeel beleggersgedrag het financiële systeem destabiliseert en leidt tot een crash. 

• Protectionisme: In dit scenario vertaalt de scherpe verkiezingsretoriek van Donald Trump zich in 
aanzienlijke handelsbeperkende maatregelen jegens met name China en Mexico. Deze landen 
reageren gelijkaardig en er ontstaat een regionale handelsoorlog, welke de mondiale economische 
groei remt.  
 

Samenvattend kan worden gesteld dat er ondanks enkele positieve ontwikkelingen sprake is van een 
clustering van risico’s in de oranje zone van de risicomatrix. Aangezien het doel is om de portefeuille 
robuust te maken, niet enkel voor het basisscenario maar ook voor alternatieve scenario’s, wordt hiermee 
rekening gehouden in het portefeuilleadvies. 
 
Van wereldbeeld naar portefeuillevoorkeuren 
Het basisscenario is de expansiefase in de economische cyclus, die doorgaans ondersteunend is voor de 
meer risicovolle beleggingen in de returnportefeuille en gepaard gaat met een geleidelijke stijging van de 
rentes. Daarbij past in beginsel een voorkeur voor de returnportefeuille boven de matchingportefeuille, 
met een uitgesproken voorkeur voor aandelenrisico en een rente-afdekking aan de onderzijde van de 
strategische bandbreedte. De significante negatieve impact op de dekkingsgraad in de hierboven 
genoemde risicoscenario’s pleit echter voor een lager risicoprofiel, waarmee herstelkracht wordt ingeruild 
voor meer zekerheid op korte termijn. Daarbij komt dat een hoog risicoprofiel niet nodig is om de 
doelstelling en het herstelplan waar te maken in het basisscenario, dankzij de verwachte daling van de 
waarde van de verplichtingen bij rentestijging. Zelfs met een meer conservatieve portefeuille blijft 
voldoende herstelkracht over. Per saldo wordt daarom een gematigd risicoprofiel geadviseerd, met een 
balansrisico aan de onderkant van de bandbreedte en een positionering in het midden van de strategische 
bandbreedtes op niveau 1 en 2.  
 

 
 
Op niveau 3 geldt dat risicopremies in de afgelopen jaren als gevolg van de search for yield sterk zijn 
gedaald, waardoor waarderingen hier en daar problematisch beginnen te worden. In elk cluster bestaan 
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daarom zorgen over het behalen van de doelstelling, terwijl het moeilijk is om nog écht aantrekkelijke 
alternatieven te vinden. Hieronder worden de voorkeuren en adviezen per cluster toegelicht. 
 
Matchingportefeuille vormgeving 
Het aankoopprogramma van de ECB resulteert in een enorme vraag naar staats- en bedrijfsobligaties, 
waardoor schaarste is ontstaan en spreads ten opzichte van swaps zijn gedrukt tot historisch lage niveaus, 
die niet meer passend lijken bij de onderliggende kredietrisico’s. Naarmate de economische omgeving 
normaliseert en het aankoopprogramma van de ECB wordt afgebouwd, is ook de verwachting dat 
swapspreads normaliseren richting meer gerechtvaardigde niveaus. Dit maakt (EU) staatsobligaties en 
(EU) IG credits minder geschikt als matching bouwsteen. Een afbouw van langlopende staatsobligaties 
naar kortlopend (+ swaps) is daarom te overwegen, waarbij de casus voor toevoeging van een kortlopend 
obligatieproduct onveranderd sterk is. Ook voor hypotheken geldt dat spreads in verschillende looptijd-
buckets zijn gedaald tot dicht tegen de minimum vereiste niveaus, hoewel de ‘carry’ uit hypotheken nog 
steeds aantrekkelijk is en ook de fundamentals solide te noemen zijn.  
 
Tot nog toe ontbrak het aan een gedetailleerd en concreet uitgewerkt kader voor de 
matchingportefeuille. Medio 2017 is middels een kennissessie met het Bestuur een aanzet gegeven tot 
uitwerking van de nadere invulling van de matchingportefeuille. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een 
uitgebreide beleidsnotitie voor de matchingportefeuille. Deze notitie wordt separaat besproken, waarna 
besluitvorming over een en ander zal plaatsvinden. Om die reden wordt in dit Beleggingsplan volstaan 
met een summiere beschrijving en wordt voor nadere invulling verwezen naar de genoemde 
beleidsnotitie.   
 
Hoogrentende waarden cluster 
MN maakt zich ernstige zorgen over de vraag of Amerikaans High Yield (HY) de komende periode aan de 
rendementsdoelstelling zal kunnen voldoen, gegeven de erg lage risicopremie en de verwachting dat 
spreads op een 3-jaars horizon zullen oplopen in lijn met een langzaam verslechterende kredietkwaliteit 
in deze latere fase van de kredietcyclus. Europees HY vormt gegeven de lage spreads geen geschikt 
alternatief. Bankloans bieden in het huidige wereldbeeld twee belangrijke voordelen versus 
hoogrentende bedrijfsobligaties. De investeerder heeft meer bescherming in geval van een faillissement 
en de beleggingscategorie wordt minder geraakt door een rentestijging. Het opwaarts potentieel is echter 
beperkt na de recente daling van de spreads.  
 
Voor EMD zijn de vooruitzichten positief. De (verwachte) aantrekkende groei en het herstel in 
fundamentals na uitbodeming van grondstoffenprijzen en valuta is ondersteunend voor opkomende 
landen. De risicopremie op EMD is weliswaar eveneens afgenomen, maar biedt (in tegenstelling tot HY) 
nog voldoende buffer om te compenseren voor de onderliggende (krediet)risico’s en een rentestijging in 
de VS. MN ziet daarom geen reden om te betwijfelen dat EMD binnen het basisscenario aan de 
strategische doelstelling kan voldoen. Binnen het Hoogrentend cluster is het advies om US HY te 
reduceren ten gunste van EMD, na afronding van de strategie review. MN ziet op dit moment geen sterke 
redenen om de huidige verdeling tussen EMD HC en LC te veranderen bij de voorgenomen splitsing van 
dit fonds. De splitsing biedt vanaf dat moment wel de mogelijkheid om de verhouding tussen LC en HC 
naar de inzichten van het Fonds te wijzigen. Alsdan zal eerst een kennissessie over de kenmerken en 
risico’s van beide EMD beleggingsvormen worden georganiseerd.   
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Aandelencluster 
Wereldwijd laten bedrijven een solide winstgroei zien. De consensus winstgroeiverwachtingen zijn voor 
alle regio’s (zeer) positief, maar lijken vooral voor Amerikaanse bedrijven op een 3-jaars horizon te 
optimistisch. De Amerikaanse economie is relatief ver gevorderd en bevindt zich bijna op het niveau 
waarop overcapaciteit en werkloosheid zijn weggewerkt. In deze latere fase lopen bedrijfskosten (lonen) 
doorgaans op, waardoor druk op winstmarges ontstaat. Ook zijn in de VS waarderingen relatief sterk 
gestegen, hetgeen het opwaarts potentieel beperkt en maakt dat er zorgen zijn op een 3-jaars horizon 
over de vraag of Amerikaanse aandelen aan de beoogde doelstelling zullen voldoen. Die zorg is er veel 
minder voor Europese en opkomende landen aandelen, gezien deze regio’s minder ver gevorderd zijn in 
de economische cyclus en (dus meer winstgroei potentieel hebben) en waarderingen hier minder sterk 
zijn opgelopen. Daar staat tegenover dat deze regio’s in de risicoscenario’s harder worden geraakt. Per 
saldo zijn Amerikaanse aandelen bij overschrijding van de bandbreedte de eerst aangewezen 
instrumenten om af te bouwen. 
 
Private equity (PE) leent zich net als andere illiquide beleggingen slechts in beperkte mate voor een 
dynamisch beleid. Uitgangspunt voor PE blijft een gelijkmatige opbouw over vintage jaren en toegang 
houden tot topkwartiel managers. De zorgen over de gestegen waarderingen zijn echter reden om 
voorzichtigheid te adviseren in de opbouw richting strategisch gewicht. De hoeveelheid ‘dry powder’, 
kapitaal dat gecommiteerd is maar nog niet geïnvesteerd, is namelijk sterk opgelopen als gevolg van de 
grote institutionele flows naar de beleggingscategorie en aantrekkelijke investeringen zijn lastiger te 
vinden. Het risico is dat de druk op managers om toch te investeren de komende jaren dermate groot 
wordt, dat alsnog op hoge waarderingsniveaus of in onaantrekkelijke activa belegd zal worden. Dit houdt 
het gevaar in dat de rendementen op nieuwe commitments lager zullen uitvallen dan de strategische 
doelstelling. Net als vorig jaar wordt daarom voorzichtigheid geadviseerd in de opbouw van private 
equity, waarbij een kritische evaluatie van investeringsvoorstellen meer dan ooit essentieel is. 
 
Real assets cluster 
De huidige financieel-economische omgeving is ondersteunend voor real assets. De aantrekkende groei 
en dalende werkloosheid hebben een positieve impact op de leegstand en huurinkomsten, al zijn de 
verschillen per regio en sector (zoals vaak) groot. Met name Londen en Duitsland zijn verder gevorderd in 
de vastgoedcyclus, terwijl de Nederlandse vastgoedmarkt zich nog wat minder ver in de cyclus lijkt te 
bevinden dan de bredere Europese markt. Ook het structurele tekort aan huurwoningen en het herstel in 
de kantoren- en retailmarkt zijn argumenten pro beleggingen in Nederlands vastgoed. Net als voor andere 
illiquide activa vormen opgelopen vastgoedwaarderingen echter een punt van zorg. 
Aanvangsrendementen zijn sterk gedaald als gevolg van investeringsdruk en hoge concurrentie voor 
activa en de buffer om tegenvallers op te vangen is erg beperkt. Het risico op lagere gerealiseerde 
rendementen versus de ex-ante verwachtingen is dan ook reëel voor nieuwe investeringen. 
 
De flexibiliteit die beursgenoteerd vastgoed biedt en de huidige waardering versus de onderliggende 
investeringen resulteert in een positievere houding van deze beleggingsvorm ten opzichte van direct 
vastgoed. De Brexit staartrisico’s maken dat een eventuele verlaging van de bandbreedte voor Londens 
vastgoed onderzocht wordt als bescherming tegen een worst case scenario. Sinds de Brexit is de relatief 
hoge weging van UK in het beursgenoteerd vastgoedfonds afgenomen (niet alleen door waardedaling, 
maar ook pro-actief) en is zowel de weging van Londen als die van kantoren (ten gunste van woningen) 
geleidelijk verlaagd.    
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Voor infrastructuur geldt, evenals voor andere illiquide beleggingen, dat de huidige omgeving weliswaar 
ondersteunend is voor bestaande investeringen, maar voor nieuwe commitments geldt dat deze mogelijk 
op een relatief ongunstig moment in de economische cyclus worden opgevraagd. Als gevolg van de 
risico’s op bubbelvorming, wordt voorzichtigheid geadviseerd in de opbouw van direct vastgoed en 
infrastructuur, waarbij een kritische evaluatie van investeringsvoorstellen (en de onderliggende 
aannames) meer dan ooit essentieel is en investeringsdruk bij de managers dient te worden vermeden.  
 
Hedge cluster 
Het basisscenario zou een ondersteunend regime moeten zijn voor Hedge funds, dankzij normalisering 
van de volatiliteit en correlaties tussen beleggingscategorieën. Hedge Funds bieden bovendien 
diversificatievoordelen, waardoor het balansrisico daalt, wat wenselijk is bij de lage dekkingsgraad en 
risico op korting. Hedge funds kunnen dankzij hun breed universum en instrumentarium ook snel(ler) 
inspelen op veranderende omstandigheden en bieden aldus neerwaartse bescherming tegen 
marktschokken en risicoscenario’s. Een allocatie naar Hedge Funds is derhalve nog steeds passend, ook 
om toekomstige commitments naar illiquide real assets te ‘parkeren’. Het Fonds belegt op dit moment 
niet in Hedge Funds. 
 
Concluderend zijn hieronder de investment structuur voorkeuren weergegeven, die in een volgend 
hoofdstuk kwantitatief getoetst worden en vertaald worden in concrete portefeuille aanpassingen. In 
onderstaande tabel zijn de belangrijkste voorkeuren op de verschillende niveaus van de investment 
structuur weergegeven. In onderstaand overzicht worden de conclusies en voorkeuren vanuit MN 
samengevat voor de MN modelportefeuille. De portefeuille inrichting van PF MN wijkt af van de 
samenstelling van deze fictieve portefeuille waarop onderstaande conclusies en voorkeuren op zijn 
gebaseerd. Hieronder worden allereerst de voorkeuren en conclusies voor de fictieve modelportefeuille 
weergegeven. 
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De belangrijkste voorkeuren en conclusies specifiek voor Pensioenfonds MN betreffen: 
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4.2. Portefeuille constructie analyse 
In dit hoofdstuk worden de implicaties van het wereldbeeld geanalyseerd en de asset class beoordelingen 
op de portfolio inrichting. Eerst wordt de huidige samenstelling geëvalueerd vanuit de mandaatrichtlijnen 
en vanuit de strategische doelstelling. Vervolgens wordt geanalyseerd of de samenstelling van de 
portefeuille nog verbeterd kan worden teneinde de kans op het behalen van de doelstelling te vergroten of 
de neerwaartse risico’s voor de dekkingsgraad te reduceren.  
 
Daarbij geldt als uitgangspunt de ‘satisfier’ gedachte, die inhoudt dat de huidige portefeuille goed is tenzij, 
en dat niet meer risico wordt genomen dan nodig. Dynamisch beleid dient primair ter risicobeheersing van 
de strategische mix door de cyclus heen en tegen een achtergrond van een waaier aan mogelijke paden. 
Doel is om de portefeuille robuust te maken, niet enkel voor de base case, maar ook voor alternatieve 
scenario’s, zonder dat daarbij per se het hoogste overrendement wordt nagestreefd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             

21 

 

Evaluatie van huidige portefeuille 

 
 

 

• De portefeuille voldoet aan de mandaatrichtlijnen. De positionering op niveau 1 en 2 van de 
investment structuur bevindt zich binnen de strategische bandbreedtes. 

• Het balansrisico van de portefeuille bevindt zich ten gevolge van de lage marktvolatiliteit onder de 
onderste (signaal)grens van de bandbreedte. Dit is vooral toe te schrijven aan de gedaalde volatiliteit 
in rente- en aandelenmarkten. De lage volatiliteit vertaalt zich in een beperkte weging van het stress 
regime in de decompositie van het balansrisico.  
 

PF MN SAA Bandbreedte ptf 30/9

Matching portfolio 40% - 60% 53,6%

Renterisico 35,6%
EU govies 29,7%
Swap overlay 6,0%

Kredietrisico 22,5%
EU IG Credits 18,4%
Hypotheken 4,1%

Liquiditeiten -4,5%
Liquiditeiten -4,5%

Return portfolio 40% - 60% 46,4%

Hoogrentend 15% - 25% 15,8%
HY Credits 8,5%
EMD 7,3%

Aandelen 20% - 30% 25,1%
Listed Equity 19,4%
Private Equity 5,7%

Real assets 0% - 10% 5,5%
Vastgoed 2,33%
Infrastructuur 3,1%

Rente-afdekking 53,4%

USD-afdekking 50% - 100% 75,0%

Balansrisico 9% - 12% 7,8%

Dekkingsgraad UFR >105% 99,9%

Dekkingsgraad MtM >105% 95,7%
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• In het basisscenario wordt echter een normalisatie van de volatiliteit verwacht naarmate het 

extreem ruime centrale bank beleid wordt afgebouwd. Indien het balansrisico zou worden 
berekend met een marktvolatiliteit die meer in lijn ligt met wat historisch passend is bij een 
expansieregime, neemt het gewicht van het stress regime toe en komt het balansrisico hoger te 
liggen.  

• Een hoger risicoprofiel is niet nodig om de mandaatdoelstelling te realiseren in het basisscenario. 
Zelfs met een laag balansrisico wordt de doelstelling van 1.5% overrendement naar verwachting 
ruimschoots gehaald, ook rekening houdend met de kans op een lager rentepad in de base case. 
Het lage balansrisico is naar het inzicht van MN acceptabel en geen reden om actie op te 
ondernemen. 

 

 Vanuit de mandaatrichtlijnen is er geen urgente reden tot aanpassing van de portefeuille aangezien de 
overrendementsdoelstelling ruimschoots behaald wordt. 
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Base Case verwachting 
 
Onderstaande tabel toont de verwachte rendementen en dekkingsgraadontwikkeling voor de komende 3 
jaar en vergelijkt deze met de vereiste rendementen voor het herstelplan en met de strategische doelstelling 
van 1.5% gemiddelde jaarlijkse outperformance ten opzichte van de verplichtingen. 
 

 
 

• Ondanks het negatieve absoluut rendement ligt het verwachte overrendement fors boven de 
doelstelling van 1.5% en boven het benodigd rendement voor het herstelplan van 3.5%. Dat is in 
belangrijke mate toe te schrijven aan de verwachte rentestijging, waardoor het rendement op de 
verplichtingen negatief is. Onderstaande figuren tonen de decompositie van het overrendement 
en van het balansrisico van de huidige portfolio: 
 

 
 

 

 In het basisscenario wordt de mandaatdoelstelling en het herstelplan ruimschoots gehaald  
 
 
  

Q3 Review
Absoluut 

Rendement
Over-             

rendement
Balans-          
risico

Informatie         
Ratio

Benodigd 
Overrendement

UFR DKG        
einde horizon

Huidige Portefeuille -3.0% 5.7% 7.8% 0.73 3.5% 111%
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Stress testing - alternatieve scenario’s 
De onzekerheid rondom het basisscenario is hoog. Daarom wordt hier geëvalueerd of de doelstelling ook 
wordt gehaald in alternatieve scenario’s, waarbij op basis van macro-economische en 
rendementsaannames een inschatting wordt gemaakt van het risico op (on)voorwaardelijke korting. De 
hoge onzekerheid rondom het verwachte rentepad maakt dat een brede range rondom de base case 
verwachting voor de dekkingsgraad gehanteerd wordt. Of het herstelplan wordt gehaald, is in belangrijke 
mate afhankelijk van de vraag waarheen rentes de komende tijd zullen bewegen. Dit is reden om naast de 
risicoscenario’s ook een alternatief lager rentepad in de base case mee te nemen in de analyse.  
 

 

 
• De huidige portefeuille lijkt robuust voor een minder sterke stijging van de rente in het 

basisscenario. Het overrendement daalt weliswaar, maar biedt nog net voldoende buffer ten 
opzichte van het benodigde rendement vanuit de doelstelling en vanuit het herstelplan.  

• Indien de rente binnen het basisscenario nauwelijks zou stijgen, is er onvoldoende herstel vanuit 
de rente en zou herstel (nog) meer vanuit de returnportefeuille moeten komen. Rentestijging is 
daarom een belangrijke factor voor het behalen van het herstelplan.  

• In de verdere risicoscenario’s is het overrendement (fors) onvoldoende om tot een dekkingsgraad 
van 105% te herstellen, zelfs rekening houdend met het technische effect dat het benodigd 
rendement in UFR termen daalt naarmate verwachte rentes lager zijn in die scenario’s. 
Onvoorwaardelijke korting lijkt dan onvermijdelijk.  

• Ook het risico op voorwaardelijke korting in 2018 blijft hoog in verschillende risicoscenario’s. Zowel 
in een ‘China hard landing’ scenario, als in het ‘lager voor langer’ scenario of een crash ten gevolge 
van een ‘Centrale Bank exit ongeluk’, daalt de dekkingsgraad tot ver onder de kritieke ondergrens, 
waardoor voorwaardelijk gekort moet worden.  

Stress Scenario's
Totaal 

Rendement
Over-             

rendement
Benodigd 

overrendement
DKG UFR 2020

Base Case -3.0% 5.7% 3.5% 111%
Base Case met lager rentepad 0.4% 4.5% 3.2% 106%
rendement bij neerwaartse schokken

Gelijkblijvend rentepad 3.8% 2.2% 2.6% 102%
China Hard Landing 4.0% -1.0% 2.5% 95%
Lager voor Langer 4.0% -2.0% 2.0% 93%
CB exit ongeluk 1.7% -6.5% 1.5% 83%
Instabiliteit Financiële markten 2.7% -3.6% 2.4% 88%
Eurocrisis 4.4% -4.1% 2.0% 88%
Protectionisme -5.1% 1.4% 3.4% 98%
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 De huidige portefeuille is kwetsbaar voor neerwaartse risico’s 
 
Analyse van mogelijke portefeuille aanpassingen  
Bovenstaande evaluatie toont aan dat de huidige portefeuille in het basisscenario naar verwachting 
ruimschoots aan de doelstelling zal voldoen, maar evenwel kwetsbaar is voor neerwaartse schokken. In 
volgende analyses wordt onderzocht of het risk-return profiel kan verbeterd worden, zowel in het 
basisscenario als in alternatieve paden.  
 
Reverse engineering 
Met een zogenaamde ‘reverse engineering’ kan een eerste inschatting worden gemaakt. Daarbij worden 
op basis van de huidige allocatie ‘implied returns’ berekend voor de verschillende beleggingscategorieën, 
gegeven de onderliggende covariantiematrix (blauwe punten). Die kunnen vergeleken worden met de 
verwachte rendementen in de base case (oranje punten). Indien de base case returns boven de implied 
returns van een bepaalde asset class liggen, is dat een indicatie dat er vanuit risico-rendementsperspectief 
te weinig is gealloceerd naar die beleggingscategorieën (en omgekeerd). Met andere woorden, de 
informatie ratio van de portefeuille kan verbeterd worden door te wisselen tussen beleggingscategorieën 
die onder de stippellijn liggen naar beleggingscategorieën die boven de stippellijn liggen. Die vergelijking 
kan ook voor andere scenario’s gemaakt worden. In de grafiek hieronder zijn daarom de ‘scenario-gewogen’ 
verwachte rendementen toegevoegd, waarbij het basisscenario voor de helft wordt meegeteld en de 
returns in de oranje risico’s gelijk gewogen worden verdeeld (rode punten):  
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• In het basisscenario wordt een hogere allocatie naar EMD en aandelen gefinancierd uit de 
matchingportefeuille en uit High Yield.  

• De rendementen voor de returnportefeuille liggen in de risicoscenario’s ver onder de impliciete 
rendementen, wat betekent dat de risico allocatie van de huidige portefeuille naar die assets te 
hoog is. Rekening houdend met de risicoscenario’s is duidelijk dat een afbouw van de 
returnportefeuille richting matchingportefeuille aangewezen is, vooral uit HY en aandelen.  
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Gevoeligheidsanalyse op niveau 1  
Vervolgens wordt onderzocht of het risk-return profiel op het hoogste niveau in de investment structuur  
verbeterd kan worden door respectievelijk een aanpassing van het marktrisico (matching-return 
verhouding) en/of een aanpassing van het renterisico (rente-afdekking). Onderstaande tabel toont de 
impact op de dekkingsgraad in het basisscenario en in risicoscenario’s naarmate de weging van de matching 
portefeuille en de daarbij horende renteafdekking varieert tussen de toegestane mandaatbandbreedte. 
 

 
 

 

• Uit deze analyse blijkt dat het huidige risicoprofiel van de portefeuille ruim voldoende is om de 
doelstelling te realiseren in het basisscenario. Meer risico nemen is niet nodig in het basisscenario, 
hoewel het verwacht overrendement daardoor wel enigszins zou toenemen.  

• Zoals eerder vastgesteld is de portefeuille bij de huidige positionering op niveau 1 wel kwetsbaar 
voor neerwaartse risico’s. De dekkingsgraad van de huidige portfolio daalt tot onder de kritieke 
ondergrens in risicoscenario’s. Een hoger risicoprofiel in de vorm van een grotere 
returnportefeuille zou de negatieve impact nog vergroten.  

• Een lager risicoprofiel zou de negatieve impact in de meeste risicoscenario’s daarentegen juist 
reduceren. Een positionering aan de bovenkant van de strategische bandbreedte voor de allocatie 
naar de matchingportefeuille en rente-afdekking (i.e. verlaging van het renterisico door middel van 
duratieverlenging met swaps) vergroot de kans en/of verkleint de korting als het wel gebeurt dat 
de dekkingsgraad in alle risicoscenario’s nog net boven de kritieke ondergrens uitkomt en er dus 
niet gekort hoeft te worden. 

• Tegelijkertijd toont deze analyse tegelijkertijd wel aan dat het huidige strategische kader 
beklemmend is in sommige risicoscenario’s. Met andere woorden, de strategische bandbreedtes 
rondom matching- en returnportefeuille zouden in dat geval verruimd moeten worden om 
voldoende effectief de negatieve dekkingsgraad impact te kunnen mitigeren. 

• Met een lager risicoprofiel dient rekening worden gehouden met een lager rendement in de base 
case. Met een matching gewicht aan de bovenkant van de bandbreedte komt de dekkingsgraad in 
3 jaar tijd niet boven de minimum vereiste dekkingsgraad van 105%. Gegeven de benodigde 
inhaalbeweging ten gevolge van de gedaalde dekkingsgraad en de onzekerheid over rentes en 
returns is het raadzaam een voldoende hoog risicoprofiel te handhaven om een extra buffer aan te 
leggen, althans zolang de kans op risicoscenario’s niet significant toeneemt. 

 
 Het huidige risicoprofiel lijkt adequaat voor het actuele wereldbeeld. Ophoging van de renteafdekking en 

matching allocatie is aangewezen in geval van escalatie van risico’s. 
 
 

UFR Dekkingsgraad 
DKG huidige 
portefeuille

Dekkingsgraad bij 
40% matching en 
renteafdekking

Dekkingsgraad bij 
60% matching en 
renteafdekking

∆  bij 40% matching 
en renteafdekking

∆  bij 60% matching 
en renteafdekking

Base Case met lager rentepad 106% 110% 101% 1.2% -1.8%

DKG bescherming bij neerwaartse schokken

China Hard Landing 83% 78% 85% -4.4% 2.2%
Lager voor langer 99% 98% 99% -0.3% 0.1%
CB exit ongeluk 83% 80% 84% -3.6% 0.2%
Financial Instabil iteit 81% 74% 84% -6.8% 3.3%
Euro Crisis 86% 81% 88% -5.2% 2.5%
Protectionisme 99% 99% 98% -0.5% -1.1%

Base Case gemiddeld per jaar 111% 116% 101% 1.7% -3.2%
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Base case optimalisatie 
Een optimalisatie biedt nuttige inzichten, maar is erg gevoelig voor de input en gehanteerde restricties en 
dient dus omzichtig te worden geïnterpreteerd. Daarom worden verschillende varianten weergegeven. In 
alle optimalisaties zijn de wegingen voor de illiquide activaklassen gefixeerd omdat deze zich minder lenen 
voor dynamisch beleid. Ook de rentehedge en de USD hedge worden niet geoptimaliseerd, maar op het 
huidige gewicht gehouden. De eerste ‘vrije’ optimalisatie hanteert brede bandbreedtes voor de matching-
return verdeling en voor de liquide return assets. Ook het balansrisico kan worden gemaximaliseerd tot 
12%. In de linker tabel worden de optimale ‘puntschattingen’ weergegeven. Het rechterplaatje toont hoe 
de huidige allocatie binnen de return portefeuille zich verhoudt tot de optimale ‘bandbreedtes’, waarbij 
rekening wordt gehouden met het feit dat een groot aantal mogelijke portefeuilles bestaat die beperkt 
verschillen van de optimale, maar wel nagenoeg hetzelfde optimale risk-return profiel opleveren:  

 
 

• De optimale portefeuille heeft een voorkeur voor de returnportefeuille. Risico nemen wordt namelijk 
beloond in de base case. De optimale portefeuille draait voor een deel uit de matching- naar de 
returnportefeuille. 

• De informatie ratio neemt toe ten opzichte van de huidige portefeuille, dankzij het hogere 
overrendement.  

• Binnen de returnportefeuille is er een duidelijke voorkeur voor beursgenoteerde aandelen. Binnen 
het hoogrentend cluster is er een voorkeur voor EMD boven HY. Dat is ook duidelijk in de rechter 
grafiek, waar de huidige wegingen respectievelijk onder en boven de optimale range liggen. 
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• Gegeven de eerdere vaststelling dat het huidige risicoprofiel op niveau 1 adequaat is, wordt een 
tweede optimalisatie uitgevoerd, waarbij de matching-return verhouding gefixeerd wordt. Door de 
strenge restricties is het aantal mogelijke optimale portefeuilles beperkt, waardoor de bandbreedtes 
krapper worden. Toch biedt deze ‘restricted’ optimalisatie bruikbare inzichten in mogelijke 
aanpassingen op niveau 2 en 3 binnen de returnportefeuille. 

 
 

• De optimale portefeuille verschuift binnen de returnportefeuille resoluut uit HY naar aandelen 
teneinde het risicobudget optimaal in te vullen en een zo hoog mogelijk rendement te realiseren.  

• Binnen HY is er een voorkeur voor EMD boven HY. 
 

 De base case optimalisatie bevestigt de voorkeur voor de returnportefeuille boven matching en binnen de 
returnportefeuille de uitgesproken voorkeur voor beursgenoteerde aandelen en EMD boven HY.  

 
Scenario-gewogen optimalisatie 
De onzekere financieel-economische constellatie in combinatie met de lage dekkingsgraad impliceert dat 
de portefeuille niet uniek op het basisscenario wordt ingericht, maar expliciet rekening wordt gehouden 
met de grootste gevoeligheden tijdens de neerwaartse schok in risicoscenario’s. Zoals boven in de reverse 
engineering analyse is het basisscenario daarom voor de helft meegenomen en tellen de oranje risico’s gelijk 
gewogen op tot de andere helft. Onderstaande tabel geeft de resultaten van een kansgewogen ‘vrije’ 
optimalisatie weer binnen brede bandbreedtes: 

 
• De optimale kansgewogen portefeuille verkiest de matchingportefeuille maximaal boven de 

returnportefeuille teneinde de negatieve impact in de risicoscenario’s zoveel mogelijk te reduceren. 
• Binnen de returnportefeuille wordt vooral aandelen afgebouwd. 
• Ondanks de defensieve positionering door een maximale shift naar de matchingportefeuille en een 

balansrisico ver onder de mandaatbandbreedte, resulteert een negatief overrendement. Het huidige 
mandaat biedt onvoldoende ruimte om de schade in risicoscenario’s volledig te mitigeren. 

 

 De clustering van risico’s rondom de base case pleit voor een minder uitgesproken risicoprofiel.   
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4.3. Afweging en voorstel 2018  
 

Het basisscenario regime is de expansiefase in de economische cyclus, die doorgaans ondersteunend is voor 
de meer risicovolle beleggingen in de returnportefeuille en gepaard gaat met een geleidelijke stijging van 
de rentes. De financieel-economische omgeving blijft echter fragiel. De clustering van risico’s rondom het 
basisscenario is nog steeds reden tot zorg (hoewel enigszins minder acuut geworden) en de kans op 
neerwaartse schokken op de dekkingsgraad is reëel, terwijl deze ondanks het recente herstel nog steeds 
niet uit de gevarenzone is. Dat maakt dat de portefeuille niet uniek op het basisscenario ingericht wordt en 
ook robuust is bij verschillende uitkomsten. Daarbij komt dat een hoog risicoprofiel niet nodig is om de 
doelstelling en het herstelplan waar te maken indien het basisscenario zich volgens verwachting ontvouwt. 
Per saldo wordt daarom een gematigd risicoprofiel geadviseerd, met een balansrisico aan de onderkant van 
de bandbreedte en een positionering in het midden van de strategische bandbreedtes op niveau 1 en 2 
(dus ook zonder uitgesproken clustervoorkeur). 
 

Concreet advies:  

De gewichten van de matching- en returnportefeuille terugbrengen naar 50%. Daarmee wordt de lagere 
weging van de returnportefeuille ten opzichte van het strategische ‘neutrale’ gewicht van 50% 
teruggebracht. De voorkeuren voor beleggingscategorieën binnen het cluster aandelen (voorkeur 
aandelen EU en aandelen Opkomende landen versus aandelen Noord-Amerika) komen reeds terug in de 
huidige portefeuillesamenstelling. Het ophogen van het gewicht van dit vermogenscluster zal derhalve 
pro rato over de huidige gewichten worden doorgevoerd. De voorkeuren voor beleggingscategorieën 
binnen het cluster hoogrentende waarden (voorkeur voor categorieën Bank Loans en met name EMD 
boven US High Yield en EU High Yield) zijn reeds geïmplementeerd in de huidige portefeuillesamenstelling. 
De komende jaren zal het gewicht van de categorie private equity verminderen doordat de onderliggende 
fondsen in de fase van uitkeringen komen of reeds zijn gekomen. Een exacte timing van de uitkeringen 
van deze fondsen is echter niet te geven. Door de uitkeringen van de categorie private equity zal het ook 
(ceteris paribus) het gewicht van het cluster aandelen dalen. Hiermee is rekening gehouden door het 
gewicht van aandelen enigszins boven het midden van de bandbreedte te plaatsen.  
Het ophogen van het gewicht van het cluster hoogrentend wordt verder aangezet door het ophogen van 
categorie EMD. Het ophogen van het gewicht van de returnportefeuille gaat ten koste van het gewicht 
van de matchingportefeuille en specifiek het gewicht van staatobligaties. Het verlies aan rente afdekking 
wordt indien nodig gecompenseerd, rekening houdend met het nieuwe kader van renteafdekking (zie 
paragraaf 4.4).  

 
Voor de categorie beursgenoteerd vastgoed is eventueel een aanvulling of alternatief beschikbaar, 
namelijk een niet-beursgenoteerde Nederlands onroerend goed propositie. In 2018 zal verkend worden 
of dit als  een geschikte aanvulling of vervanging van de categorie beursgenoteerd vastgoed kan dienen.  
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In het volgende overzicht worden de voorstellen geconcretiseerd. De huidige portefeuille in dit overzicht 
betreft een momentopname. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de laatste weken van 2017, kunnen de 
gewichten per asset categorie dichterbij of verder van de gewenste wegingen voor 2018 komen te liggen. 
Op basis van de werkelijke posities per eind 2017 zal worden bepaald welke transacties benodigd zijn om 
op de nieuwe gewenste gewichten te komen.  

 

 
*De gewichten van Investment Grade Credits, Hypotheken, Hoogrentend High Yield, Beursgenoteerd onroerend goed en 
Infrastructuur veranderen door herschaling van de gewichten van matching- en returnportefeuille en zijn niet het gevolg van 
transacties. De daling van het gewicht private equity betreft een aanname/schatting aangezien diverse onderliggende managers 
in de uitkeringsfase zijn gekomen. 
 

• Ophoging portefeuille hypotheken tot ca. 7.5% van de portefeuille, in beginsel ten laste van 
staatsobligaties. Er zal een (nieuwe) commitment voor EUR 10 miljoen worden afgegeven inzake 
het Particuliere hypotheekfonds van Syntrus Achmea. De commitment zal naar verwachting 
gespreid over 2018 worden opgevraagd. De hierboven vermelde indicatie van de weging van 
hypoheken zal naar verwachting (ceteris paribus)  (richting) ultimo 2018 bereikt zijn. 

• Positionering van de renteafdekking in het midden van de bandbreedte. De renteafdekking wordt 
niet langer op UFR-basis maar op marktwaarde-basis afgedekt. Voorgesteld wordt om vanaf 2018 
terug te grijpen naar de oorspronkelijke strategische omvang van de renteafdekking op 
marktwaarde van 50% als (hernieuwd) strategische renteafdekking. De US dollar afdekking 
bedraagt 75% en bevindt zich binnen de bandbreedte. Geen voorgestelde wijzigingen. 

PF MN SAA Bandbreedte ptf 31/10 Delta* 

Matching portfolio 40% - 60% 53,7% 50,0%

Renterisico 34,5% 27,1%
EU govies 28,1% 20,8% -7,3%
Swap overlay 6,3% 6,3% -

Kredietrisico 23,4% 27,0%
EU IG Credits 18,2% 19,5% -
Hypotheken 5,2% 7,5% 2,3%

Liquiditeiten -4,2% -4,2%
Liquiditeiten -4,2% -4,2% -

Return portfolio 40% - 60% 46,3% 50,0%

Hoogrentend 15% - 25% 16,5% 17,7%
HY Credits 8,3% 7,7%
EMD 8,2% 10,0% 1,8%

Aandelen 20% - 30% 24,3% 27,2% 2,9%
Listed Equity 19,5% 22,2%

EU 7,7% 8,7%
US 4,9% 5,6%
APAC 1,7% 2,1%
EME 5,2% 5,8%

Private Equity 4,8% 3,0%

Real assets 0% - 10% 5,4% 5,0%
Vastgoed 2,32% 2,1%
Infrastructuur 3,1% 2,9%

USD-afdekking 50% - 100% 75,0% 75,0%

Balansrisico 7% - 12% 7,8%
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5. Mandaat 2018 

 

5.1. Opdracht 
In het kader van de uitvoering van het vermogensbeheer voor Pensioenfonds MN (“PF MN”) wordt aan Mn 
Services N.V. (“MN”) het mandaat verstrekt om de beleggingsportefeuille te beheren. De gemandateerde 
heeft hierbij als opdracht om de portefeuille binnen de bandbreedtes en limieten op een efficiënte wijze 
te beheren. 
 
Door het ‘buy & hold’ karakter van het beleggingsmandaat worden transactiekosten beperkt. MN voert 
daarbij binnen het mandaat geen dynamisch beleid uit. Er worden geen allocaties doorgevoerd zonder 
afstemming met PF MN, met uitzondering van allocaties vanuit efficiënt portefeuille onderhoud. Er is dan 
ook geen sprake van een outperformance doelstelling ten opzichte van de (een) normportefeuille.     

 

5.2. Performance 
Normportefeuille 
In de ABTN is het strategisch beleggingsbeleid van het Fonds vastgelegd, waarin ook een strategische 
norm is vastgelegd. Binnen de ruimte die het strategisch beleid biedt (bandbreedtes rondom de 
strategische norm) wordt de normportefeuille gepositioneerd. De normportefeuille dient als uitgangspunt 
voor de performance meting. Als beginnorm 2018 zullen de feitelijke gewichten per eind december 2017 
gelden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de feitelijke gewichten, zoals die worden gepubliceerd 
in de kwartaalrapportage Vermogensbeheer over het vierde kwartaal van 2017. Indien er na de 
kwartaalrapportage nog significante herwaarderingen plaatsvinden op de aanvangsgewichten begin 2018, 
dan zullen de aanvangsgewichten hierop met terugwerkende kracht worden aangepast. In dit 
Beleggingsplan geformuleerde voorgenomen wijzigingen zullen in deze norm verwerkt worden op 
moment van implementatie. Gedurende het jaar ontwikkelt de normportefeuille zich zoals beschreven in 
het rebalancing beleid. 
 

 
Benchmarks 
Benchmarks worden bepaald om de uitvoering van het vermogensbeheer door MN te beoordelen. De 
benchmarks in onderstaande tabel zijn overgenomen uit de vastgestelde mandaten. Voor de (customized) 
benchmarks is een korte beschrijving opgenomen, maar voor de details wordt naar het prospectus van het 
beleggingsfonds verwezen. 
 
In onderstaande tabel staat een weergave per categorie van de gehanteerde benchmark ten behoeve van 
de performancemeting. Voor de categorieën waar is aangegeven dat de benchmark gelijk is aan de 
portefeuille, geldt dat de eurowaarde in de normportefeuille zich (tussen rebalancingmomenten) 
ontwikkelt conform de eurowaarde van de feitelijke portefeuille; 
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Beleggingscategorie Benchmark 

Matchingportefeuille   

      Euro Staatsobligaties Portefeuille 

      Euro Investment Grade Bedrijfsobligaties4 Markt iBoxx EUR Senior Corporate Investment Grade Factor Weighted Index 

      Hypotheken – Particulier Hypothekenfonds Barclays Customized PHF Swap Total Return Index (euro, unhedged) 

      Liquide middelen Euro OverNight Index Average -/- 5 basispunten 

      Swap overlay Portefeuille 

Returnportefeuille4   

 Hoogrentende obligaties   

      Bank Loans Credit Suisse Institutional Western European Leveraged Loan Index (non US$ - hedged to Euro) 

      US High Yield BoA Merrill Lynch BB-B US Non-Financial High Yield Constrained Index (unhedged) 

      Europees High Yield BoA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index 

(unhedged) 

      Emerging Market Debt HC7 Customized1 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EMBI) (unhedged) 

     Emerging Market Debt LC7 Customized1, 2 JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified (GBI) (unhedged) 

Aandelen   

      Aandelen Noord Amerika Customized5 MSCI North America Gross Total Return Index (unhedged) 

      Aandelen Europa Customized5 MSCI Europe Net Total Return Index (unhedged) 

      Aandelen Verre Oosten Customized5 MSCI Pacific Net Total Return Index (unhedged)  

      Aandelen Opkomende Landen Customized6 MSCI Daily Net Total Return Emerging Markets Index (unhedged)  

      Private Equity Portefeuille7 
Onroerend Goed & Infrastructuur   
      Infrastructuur Portefeuille7 

      Europees Beursgen. Vastgoed  Customized3 GPR General Quoted Europe Net Total Return Index (unhedged) 

 
1. De benchmark wordt aangepast voor het MN uitsluitingsbeleid als onderdeel van het MVB beleid. 
2. De standaard index is specifiek gemaakt door de gewichten van de landen in de benchmark op 1 februari van elk jaar te fixeren 

overeenkomstig de weging in de standaardindex op dat moment voor de daaropvolgende periode van 12 maanden. 
3. De ondernemingen in de regionale GPR General Quoted index worden gescreend op basis van de vijf Balanced Scorecard criteria 

(land, sector, leverage, huurinkomsten en bezettingsgraad). 
4. Dit zijn de benchmarks van de MN huisfondsen, waarbij de benchmark in het prospectus te allen tijde leidend is. 
5. De standaard index wordt aangepast door, per de herweging in november, slechts de 90% aandelen met de hoogste ESG-score in 

het investeerbare universum mee te nemen. 
6. De standaard index wordt aangepast door, per de herweging in november, een deel van de ondernemingen vanuit MVB oogpunt 

te verwijderen. 
7.     Benchmark vanaf 23 januari 2018. Tot 23 januari (totdat het EMD fonds gesplitst wordt) geldt voor EMD HC en EMD LC één 

gezamenlijke benchmark: 50% Customized1 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EMBI) (unhedged) + 50% 
Customized1, 2 JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified (GBI) (unhedged) 
 

 

5.3. Risicobeheersingsmaatregelen 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende bandbreedtes van de 
risicobeheersingsmaatregelen rondom de aansturing van de beleggingsportefeuille. Het betreft een totaal 
overzicht van de risicomaatstaven die in 2018 gemonitord zullen worden, inclusief de actie bij 
overschrijding van bandbreedtes. 
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Bandbreedtes rondom de strategische portefeuille 
In de ABTN zijn bandbreedtes opgenomen rondom de strategische beleggingsportefeuille. Deze 
bandbreedtes worden door MN wekelijks gemonitord. Bij een overschrijding wordt PF MN binnen 5 
werkdagen geïnformeerd. MN adviseert vervolgens over de te ondernemen actie. PF MN besluit over de te 
ondernemen actie. In onderstaande tabel zijn de strategische bandbreedtes weergegeven. 
 

 

 
Strategische 

norm 

 
Bandbreedte 

Rondom 
strategische norm  

Matchingportefeuille* 50.0% 40.0%-60.0%  
Returnportefeuille 50.0% 40.0%-60.0%  
Hoogrentende Waarden Cluster 20.0% 15.0%-25.0%  
Aandelen Cluster 25.0% 20.0%-30.0%  
Onroerend Goed Cluster 5.0% 0.0%-10.0%  
    

*bandbreedtes binnen de matchingportefeuille zijn vervallen t.o.v. de strategische gewichten 2017 aangezien voor de aansturing de 

matchingportefeuille overgegaan wordt naar het beleid zoals omschreven in hoofdstuk 4.4.  

**percentage van returnportefeuille 

 
 

Bandbreedtes rondom de normportefeuille 
Rondom de normportefeuille zijn signaalbandbreedtes gedefinieerd zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. Deze bandbreedtes zijn bedoeld om te borgen dat de feitelijke portefeuille gedurende 2018 
voldoende dicht bij de normportefeuille blijft. Deze bandbreedtes zijn bedoeld om onnodige (kleine) 
transacties als gevolg van marktontwikkelingen te vermijden. Deze bandbreedtes zijn niet bedoeld voor het 
voeren van dynamisch beleid door de gemandateerde (MN) Deze bandbreedtes worden door de 
gemandateerde wekelijks gemonitord. Bij een overschrijding wordt de mandaatgever binnen 5 werkdagen 
geïnformeerd. MN adviseert vervolgens over de te ondernemen actie. De PF MN besluit over de te 
ondernemen actie.  
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Signaal Bandbreedte 

rondom norm  
Matchingportefeuille +/- 1%-punt  
Euro Staatsobligaties +/- 1%-punt  
Euro IG Bedrijfsobligaties +/- 1%-punt  
Hypotheken +/- 1%-punt  
Liquide Middelen 1  
Matching Overlay 2  
Returnportefeuille +/- 1%-punt  
Cluster Hoogrentend +/- 1%-punt  
Bankloans +/- 1%-punt  
Europa +/- 1%-punt  
Verenigde Staten +/- 1%-punt  
Opkomende Markten LC +/- 1%-punt  
Opkomende Markten HC +/- 1%-punt  
Cluster Aandelen +/- 1%-punt  
Noord Amerika +/- 1%-punt  
Europa +/- 1%-punt  
Verre Oosten +/- 1%-punt  
Opkomende Landen +/- 1%-punt  
Private Equity +/- 1%-punt  
Cluster Onroerend Goed +/- 1%-punt  
Infrastructuur +/- 1%-punt  
Internationaal (Beursgenoteerd) +/- 1%-punt  

1. Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte vastgelegd, zie paragraaf risicobeheersingsmaatregelen. 

2. Voor de swapoverlay wordt geen bandbreedte vastgelegd. De omvang van de swapportefeuille wordt begrensd op basis van de 

exposure (in DV01 termen) binnen de bandbreedte om de renteafdekking 

 
Renteafdekking 
In onderstaande tabel zijn de bandbreedtes voor de beheersing van de renteafdekking weergegeven. Indien 
een limiet bandbreedte overschreden is, wordt de portefeuille binnen 5 werkdagen met 2.5%-punt binnen 
de bandbreedte gebracht door middel van transacties in de discretionaire staatsobligatie- of 
swapportefeuille. Indien een signaal bandbreedte overschreden wordt, wordt PF MN binnen 5 werkdagen 
door MN geïnformeerd. Vervolgens adviseert MN PF MN over de te ondernemen actie. PF MN besluit. 
 

Kengetallen matching Norm Bandbreedte 
Frequentie 

meting 
Type bandbreedte 

Balansrisico matching (MtM) 2% max. 2,5% Maandelijks Signaal 

Yield 1.56% (conform VPV) 
+/- 0.10% 

rondom norm 
Maandelijks Signaal 

Renteafdekking niveau (MtM) 50% 45%-55% Wekelijks Limiet 

Renteafdekking helling (MtM) 50% 40%-60% Wekelijks Signaal 

Renteafdekking kromming (MtM) 50% 35%-65% Wekelijks Signaal 

Kredietrisico (DTS) 1.4% 0.5%-2% Wekelijks Signaal 

Perc. Langlopende staatsobligaties n.v.t. 30%-70% Wekelijks Signaal 

Perc. Krediet/kortlopende obligaties n.v.t. 30%-70% Wekelijks Signaal 
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Overige risicobeheersingsmaatregelen 
In onderstaande tabel zijn de overige risicobeheersmaatregelen weergegeven die gemonitord worden voor  
PF MN. 
 

Risico-onderdeel Norm Bandbreedte Frequentie Actie bij overschrijding 

Vereist Eigen 
Vermogen 
(korte termijn 
risicohouding) 

Strategisch VEV +/- 2%-punt Maandelijks 

Signalering bij overschrijding 
via de maandrapportage, 
advies MN over te nemen 

actie, PF MN besluit 

Balansrisico (MtM) 10.5% 7%-12% Maandelijks 

Signalering bij overschrijding 

via de maandrapportage, 

advies MN over te nemen 

actie, PF MN besluit 

Valuta-afdekking 

  $ 
 ₤, ¥ 
 Overige 

 
75% 
90% 
0% 

Dubbele toets: 
Minimum van +/- 0.25% 

totale vermogen  
en +/-5%  van de omvang 

van de vreemde valuta 
exposure 

Wekelijks 
MN stuurt portefeuille 

dezelfde dag terug naar de 
norm 

Liquiditeiten1 

 
n.v.t. 

Ondergrens 1.5% 
Bovengrens 5.0%2 

Wekelijks 

Bij tekort worden door de 
gemandateerde per direct de 

benodigde additionele 
middelen vrijgemaakt d.m.v. 
het afsluiten van een repo of 

de verkoop van 
staatsobligaties uit de 

discretionaire portefeuille. 
Hierbij zal de renteafdekking 
constant gehouden worden. 
Signalering bij overschrijding 
bovengrens via rapportage, 

advies door MN over te 
nemen actie PF MN besluit. 

1. De liquiditeitspositie is gedefinieerd als de waarde van de liquiditeiten portefeuille + het saldo van het cash onderpand + het cash 
saldo in de swap en valuta-hedge portefeuilles. 

2. Overwegingen ten aanzien van rentegevoeligheid, return exposure dan wel VEV positie kunnen een hogere liquiditeitspositie 
rechtvaardigen. Om zicht te houden op erg grote liquiditeitsposities wordt wel een signaleringsfunctie ingesteld. 
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5.4. Allocaties 
Allocaties tussen de verschillende portefeuilles zullen afgestemd worden met PF MN en in de norm 
verwerkt worden. Uitzonderingen hierop zijn: 

 
• Stortingen en onttrekkingen in/aan de portefeuille. Deze worden verrekend met de liquide 

middelen. 
• Het valutaresultaat wordt op kwartaalbasis verrekend met de liquide middelen. 
• Capital Calls en distributies worden gefinancierd uit/toegevoegd aan de liquide middelen. 
• De cashpositie in de swapportefeuille en illiquide portefeuilles wordt maandelijks afgeroomd 

naar/aangevuld uit de liquide middelen. 
• Intramaand allocaties benodigd om de liquiditeiten aan te vullen 

 
 

5.5. Rapportage 
De gemandateerde rapporteert aan de mandaatgever 12 keer per jaar met betrekking tot dit mandaat. De 
rapportage omvat minimaal het rendement van de portefeuille, het rendement van de benchmark, 
performance karakteristieken, risico karakteristieken, de positionering van de portefeuille binnen de 
bandbreedtes, alsmede een verklaring omtrent de al dan niet opgetreden afwijkingen ten opzichte van 
het mandaat. 

 

5.6. Ingangsdatum en wijzigingsprocedure 
Dit Beleggingsplan 2018 gaat in op 1 januari 2018 en is geldig tot een nieuw beleggingsplan is vastgesteld. 
Tussentijds zijn wijzigingen op onderdelen van dit Beleggingsplan mogelijk. Wijzigingen zullen schriftelijk 
worden vastgelegd.  
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5.7. Akkoord 
 

PF MN verklaart akkoord te zijn met de beschreven afspraken. 

 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Den Haag op …. december 2017 
 
 
Namens Stichting Pensioenfonds MN 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Naam:      Naam:   
Functie:  Voorzitter   Functie:  Bestuurslid 
 
 
 
Namens Mn Services N.V.  
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Naam:  Drs. L.C. van de Kieft   Naam:  Drs. G.E.M. Cartigny 
Functie:      Functie:   
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