
Samenstelling Asbakfonds 

Jaarbericht 2011 

Voor u ligt het 

jaarbericht van het 

Asbakfonds. In 

2011 hebben be-

langrijke verande-

ringen plaatsge-

vonden in het as-

bakfonds. Ten eer-

ste is het totale 

fonds verhuisd van 

de Rabobank naar Robeco. De 

belangrijkste reden hier voor was 

het terugdringen van de kosten in 

relatie tot de portefeuille en  de 

gewenste beleggingsresultaten.  

Fondsmanager Frans: “Gezien de 

situatie op de beurs, de bankencri-

sis en de economische malaise zijn 

we op zoek gegaan naar kosten 

reductie om de beoogde beleg-

gingsresultaten te kunnen halen. 

Robeco deed ons een goed aan-

bod.” 

Doelstellig van het Asbakfonds 

blijft om op basis van een solide 

fundament een reis naar Havanna 

mogelijk te maken voor alle leden 

van Urban Countryclub Le Cen-

drier afhankelijk van de inleg in de 

komende 10 jaar. 

In het kader van deze doelstelling 

hebben veranderingen plaatsge-

vonden in het beleggingspakket. 

Het fonds heeft haar rendementen 

in China voor een deel geïncas-

seerd en de focus van het fonds 

heeft zich verschoven naar andere 

meer solide en winstgevende ter-

reinen binnen Europa. 

De resultaten van als deze activi-

teiten kunt u terugvinden in dit 

jaarbericht. Mocht u nog vragen 

hebben aan de fondsmanager dan 

kunt u deze tijdens de jaarverga-

dering stellen. 

Solide beleggingsjaar voor het Asbakfonds  
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Het asbakfonds is samengesteld 

uit een aandelen en obligaties. Het 

grootste deel van het fonds (32%) 

is belegd in het Delta Lloyd rente 

fonds. De fondsmanagers van het 

Delta Lloyd Rente Fonds gaan uit 

van een proactief beleggingsbe-

leid, waarbij risico-management 

op de eerste plaats komt. De Be-

leggingsmaatschappij kent daarom 

een helder risicobudget voor rente

- en kredietrisico gebaseerd op 

haar benchmark. Binnen dit risico-

budget streeft het fonds, door 

middel van actief beheer, op lan-

gere termijn naar een hoger totaal 

rendement dan de benchmark.  

Het fonds belegt hoofdzakelijk in 

obligaties die zijn uitgegeven door 

overheden, instellingen die door 

overheden zijn gegarandeerd, su-

pranationale instellingen en door 

bedrijven. 

De obligaties zijn hoofdzakelijk 

uitgegeven in euro’s. Het fonds 

belegt minimaal 50% van het 

fondsvermogen in staats- of 

staatsgerelateerde obligaties. Er 

kan voor maximaal 20% van het 

fondsvermogen in financiële in-

strumenten worden belegd die zijn 

uitgegeven in andere valuta dan 

de euro. Daar het fonds geen ac-

tieve valutaposities inneemt, wor-

den alle posities in het fonds zo 

goed mogelijk naar euro’s afge-

dekt. Obligaties dienen bij aan-

koop een minimale rating van BB3 

te hebben (alle ratings zijn geba-

seerd op de iBoxx gemiddelde ra-

ting methodiek). Indien een obli-

gatie die in portefeuille wordt ge-



houden een lagere rating krijgt 

dan B3 moet deze obligatie binnen 

een redelijke termijn worden ver-

kocht. 

De portefeuille heeft minimaal een 

gewogen gemiddelde credit rating 

van A2. Er kan voor maximaal 10% 

van het fondsvermogen worden 

belegd in financiële instrumenten 

die geen beursnotering hebben. 

Het fonds mag tot 100% van zijn 

activa beleggen in overheidspapier 

van één uitgevende instelling. Af-

geleide financiële instrumenten 

kunnen worden toegepast voor 

een efficiënt portefeuillebeheer, 

dat houdt in dat financiële risico’s 

kunnen worden afgedekt en dat 

actieve posities kunnen worden 

ingenomen. Het fonds kan transac-

ties tot het uitlenen van financiële 

instrumenten aangaan tot maxi-

maal 100% van de beleggingspor-

tefeuille. Het fonds mag maximaal 

15% van het balanstotaal aanhou-

den als liquide middelen en kan als 

debiteur leningen aangaan tot een 

percentage van 10% van het ba-

lanstotaal. 

 

30% van het Asbakfonds is nog 

steeds belegd in China. Het fonds 

Chinese Equities is gericht op ver-

mogensaanwas op lange termijn 

en belegt daartoe in aandelen van 

ondernemingen die hun statutaire 

zetel in China hebben of daar het 

grootste deel van hun economi-

sche activiteiten hebben. In elk 

geval zal het fonds tenminste twee 

derde deel van zijn vermogen be-

leggen in zulke ondernemingen. 

Het fonds heeft belangen in de 

Commercial bank of China, Petro-

china, China Mobile LTD, China 

Construction Bank en andere Chi-

nese bedrijven. 

 

Naast de twee grote beleggingen 

kent het Asbakfonds nog twee klei-

nere beleggingen. 19% van het 

fonds is geïnvesteerd in Robeco 

Consumer Trends. Robeco Global 

Consumer Trends Equities richt 

zich op de sterkste thema’s en 

trends op de lange termijn:  

1. de opkomst van de digitale con-

sument. Steeds meer consumenten 

overal ter wereld kopen goederen 

via het internet. Deze trend zal 

alleen nog maar toenemen naar-

mate een jongere generatie inter-

netgebruikers de oudere ‘pre-

internet’-generatie vervangt.  

2. de sterke economische groei in 

de opkomende economieën zal ook 

zorgen voor een toename van de 

consumentenbestedingen. De op-

komende middenklasse in deze 

landen zal meer uitgeven aan zo-

wel eerste levensbehoeften als 

luxere producten zoals auto’s en 

merkkleding.  

3. de recessie heeft gezorgd voor 

een toegenomen milieubewustzijn. 

Dit geeft een impuls aan ‘groene’ 

bestedingen als biologische voe-

ding en hybride auto’s.  

Naar aanleiding van deze drie be-

langrijke trends hebben we de 

fondsmanagers Jack Neele & Ri-

chard Speetjens nog onderstaande 

vragen gesteld.  

Speelt er nog meer als we kij-

ken naar 'de digitale consu-

ment'?  

"Er zijn daarbij nog twee belangrij-

ke extra elementen, (1) de ver-

koop van nieuwe hardware, zoals 

Apple's iPads en Amazon's Kindle, 

die de traditionele publicaties op 

papier vervangen. (2) ook zien we 

meer bedrijven hun reclamebeste-

dingen verschuiven naar internet. 

Dit gaat vooral ten koste van de 

traditionele gedrukte pers. Dit leidt 

ook tot meer verkopen via inter-

net."  

Speelt vergrijzing nog een rol? 

"Zeker. Ouderen gaan bijvoorbeeld 

meer op vakantie dan jongeren en 

cruises zijn een favoriete bezig-

heid. Dat meer reizen via internet 

worden geboekt, is ook een leuke 

bijkomstigheid. De economische 

recessie heeft er ook voor gezorgd 

dat consumenten kritischer zijn 

geworden. Winkels met lage prij-

zen hebben klanten aangetrokken 

die vroeger hun inkopen deden in 

winkels van het middensegment. 

De vraag blijft uiteraard of die 

klanten ook terugkeren zodra de 

economie aantrekt." 

Het fonds investeert in bedrijven 

als Apple, MasterCard, Walt Dis-

ney, Hyundai, Priceline.com en 

andere bedrijven die in de digitale 

wereld de consument aanspreken. 

 

Tenslotte wordt 19% van het As-

bakfonds belegd in Robeco Solid 

Mix. Het Solid Mix fonds belegt een 

belangrijk deel van het vermogen 

in obligaties. Dit zorgt voor een 

goed rendement met een beperkt 

risico. Een extra risicobeperkend 

element daarnaast vormen de be-

leggingen in liquiditeiten. Om extra 

rendement te behalen, belegt het 

fonds ook een gedeelte van het 

vermogen in aandelen. 

Rendement Asbakfonds 
De afgelopen jaren heeft het Asbak-

fonds een goed rendement gekend. 

In 2011 was het rendement gemid-

deld 27%. In de grafiek hiernaast is 

de groei van het fonds weergegeven 

waarbij opvalt dat de inleg per jaar 

nogal fluctueert. Belangrijk beursre-

gel is natuurlijk: geen inleg, geen 

rendement. 

Gezien de doelstellingen van het 

fonds wordt geadviseerd regelmatig 

in te leggen. Tijdens de laatste bij-

eenkomst is er niet ingelegd en dit 

heeft het einddoel van het asbak-

fonds niet dichterbij gebracht. 
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