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1. Inleiding
Voor u ligt het Beleggingsplan 2021. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan ons
beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is instrumenteel in het bewerkstelligen van onze
missie en visie als Pensioenfonds WRI.
Het strategisch beleggingsbeleid voor de jaren 2019 tot en met 2021 is vastgesteld na een
gedegen ALM-studie welke medio 2018 is uitgevoerd. Dit beleid is vastgelegd in het
Strategisch Beleggingsbeleidsplan 2019-2021. Dat plan beschrijft de beleggingscyclus en
beleidsuitgangspunten, de governance- en organisatiestructuur van het vermogensbeheer,
het risicomanagement en het strategisch beleggingsbeleid op hoofdlijnen. Het nu
voorliggende Beleggingsplan betreft de jaarlijkse vertaling voor 2021 inclusief de
gedetailleerde invulling van de vastrentende- en zakelijkewaardenportefeuille.
In dit document worden allereerst de resultaten en belangrijkste activiteiten van 2020
besproken, waarna de verwachtingen voor 2021 uiteen worden gezet. Vervolgens wordt het
strategisch beleid voor 2021 beschreven. In de bijlagen zijn achtereenvolgens de
beleggingsovertuigingen van het fonds, de portefeuillekarakteristieken en informatieratio’s
opgenomen.
De beheerafspraken met BMO Global Asset Management zijn in de bijlage “Beleggingsplan
PWRI 2021 beheerafspraken” vastgelegd.
PWRI is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om een beleggingsbeleid te voeren in
overeenstemming met het prudent-personbeginsel (zoals beschreven in art. 135 van de
Pensioenwet) en heeft dit verankerd in het gehele beleggingsbeleid.
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2. Terugblik 2020
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het fonds zich in 2020 heeft ontwikkeld en wat de
belangrijkste activiteiten op het gebied van vermogensbeheer zijn die het fonds heeft
ontplooid.

2.1 Rendement en dekkingsgraad
Over de eerste tien maanden van 2020 heeft de beleggingsportefeuille een rendement van
1,0% behaald. Gegeven de enorme impact van de coronacrisis op de economie valt dat niet
tegen. De returnportefeuille staat voor de periode tot en met oktober nog wel op een negatief
rendement van -4,5%, maar de matchportefeuille behaalde als gevolg van de fors gedaalde
rente een rendement van 8,8%.
Aandelenmarkten begonnen het jaar 2020 goed, maar toen de coronacrisis ook in Europa en
de VS toesloeg leden aandelen enorme verliezen van ruim 30%. Nadat de lockdowns van
het voorjaar werden opgeheven konden aandelenmarkten weer vooruitkijken en was er een
krachtig herstel waarneembaar. Met name de aandelenmarkt in de VS steeg fors onder
aanvoering van de in de VS sterk vertegenwoordigde technologiesector. De S&P 500 Index
noteert over de eerste tien maanden van 2020 dan ook een positief rendement van ruim 1%.
Als reactie op de coronacrisis verlaagden centrale banken de rente (voor zover dat nog kon).
Deze sterk dalende rente had negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De actuele dekkingsgraad was, na een forse daling in het voorjaar van 2020 tot onder
de 91%, eind oktober 2020 opgeklommen tot 98,3%, terwijl deze eind 2019 nog 106,9%
bedroeg. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf
maanden, was ultimo 2019 105,5% en daalde naar 98,1% ultimo oktober 2020.

2.2 Vermogensbeheeractiviteiten
COVID heeft 2020 gedomineerd en dit geldt ook voor het beheer van de PWRI
beleggingsportefeuille. Eind maart is de match/return-verhouding buiten de bandbreedte
getreden. Volgens het Beleggingsplan initieert dit een herbalancering, in principe binnen 1
maand met uitloop tot 3 maanden. De beleggingscommissie en het bestuur hebben, gezien
de onrust op de kapitaalmarkten, besloten deze herbalancering in vier stappen in april uit te
voeren. In de eerste stappen zijn de meest liquide beleggingscategorieën (aandelen,
staatsleningen) geherbalanceerd en in de laatste stap ook de minder liquide
beleggingscategorieën zoals high yield en EMD. In totaal is er voor deze herbalancering voor
950 miljoen euro verhandeld (aan- en verkopen).
PWRI had tot voor kort haar belang in euro staatsleningen onderverdeeld in twee
beleggingsfondsen; een corefonds en een non-corefonds. In 2020 zijn deze twee
beleggingsfondsen samengevoegd tot één in Luxemburg genoteerd beleggingsfonds. De
Luxemburgse structuur zorgt voor kostenvoordeel terwijl het beleggingsbeleid niet gewijzigd
is.
Naar aanleiding van de ALM-studie in 2018 is besloten om het strategisch gewicht van nietbeursgenoteerd vastgoed op te hogen. Het pensioenfonds heeft daarna vastgesteld dat de
sector woningen binnen niet-beursgenoteerd vastgoed de meest aantrekkelijke is. Na een
managerselectietraject in 2019 is een beheerder voor Nederlandse woningen geselecteerd.
Toetreden kan echter niet snel plaatsvinden gezien de lange wachtrij voor dit
beleggingsfonds, iets dat bij alle beleggingsfondsen voor Nederlandse woningen speelt. Eind
2019 deed zich gelegenheid voor om van een Nederlandse institutionele partij via de
3

Beleggingsplan 2019: Beheerafspraken

secundaire markt een belang van ruim 90 miljoen euro in een Nederlands
woningenvastgoedfonds over te nemen. De beheerder van dit fonds had een goede score
behaald in het eerdere managerselectietraject en dit bood PWRI de gelegenheid de
ophoging van het gewicht in niet-beursgenoteerd vastgoed te versnellen. Begin 2020 is de
transactie afgerond waarna PWRI medio 2020 een belang heeft opgebouwd in het CBRE
Dutch Residential Fund.

2.3 Resultaat van in 2020 doorgevoerde wijzigingen
Met ingang van het beleggingsplan 2020 werd een aantal wijzigingen ten opzichte van het
beleggingsplan 2019 doorgevoerd:
• De verdeling van niet-beursgenoteerd vastgoed over sectoren is aangepast naar
Woningen 60% (was 40%), Winkels 15% (was 40%), Kantoren 15% (was 15%) en Zorg
10% (was 5%).
• De renteafdekking is per begin 2020 gebaseerd op de marktrente (euroswapcurve) en
niet langer meer op de (DNB gedefinieerde) swaprentetermijnstructuur met UFR.
• Binnen de matchportefeuille worden kortlopende beleggingen (Money Market Fund)
toegestaan met een strategisch gewicht van 0% en een beperkte bandbreedte (0-3%).
• Voor de insluitingsportefeuille is, gelijk de aandelenportefeuille ontwikkelde markten, het
valutarisico ook voor 50% afgedekt.
• Er is vanaf 2020 geen actief tactisch assetallocatiebeleid meer gevoerd.
De hierboven genoemde punten hebben, met uitzondering van de verlaging van de valutaafdekking voor de insluitingsportefeuille, geen directe invloed op de samenstelling van de
portefeuille. Daarom is het niet mogelijk een (direct) resultaat van deze beslissingen vast te
stellen.
De verlaging van de valuta-afdekking voor de insluitingsportefeuille heeft vooralsnog positief
uitgepakt aangezien de belangrijkste valuta (Amerikaanse dollar) in 2020 verzwakt in ten
opzichte van de euro. Overigens was de verlaging van de valuta-afdekking niet ingegeven op
basis van een verwachting omtrent de ontwikkeling van de Amerikaanse dollar ten opzichte
van de euro maar bedoeld om het strategisch valutabeleid consequent door te voeren in de
gehele aandelenportefeuille.
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3. Vooruitblik 2021
In dit hoofdstuk worden de verwachtingen ten aanzien van de wereldeconomie voor 2021
uiteengezet. Daarna wordt een overzicht gegeven van de voor 2021 verwachte rendementen
voor elk van de in de portefeuille opgenomen beleggingscategorieën, zoals deze tevens zijn
gebruikt voor het bepalen van de uiteindelijke portefeuille in de portefeuilleconstructiestudie
met behulp van het ABC-model van BMO. BMO heeft deze vooruitblik opgesteld en het
bestuur heeft deze visie tot zich genomen.

3.1 Macro-economische verwachtingen
De onzekerheden op het moment van schrijven zijn groot. Zo is de uitslag van de
Amerikaanse presidentsverkiezingen weliswaar bekend, maar wordt deze nog altijd betwist
door president Trump. De Brexit-saga is nog in volle gang en de COVID-19-maatregelen zijn
in de Westerse wereld weer aangeschroefd in reactie op de tweede golf waartegenover
positief nieuws rondom verschillende vaccinaties staat.
Bij onze aannames gaan wij uit van een zware recessie gevolgd door economisch herstel in
2021, en dus niet van een depressie. Dit is mede ingegeven door de
stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken en verwachte beschikbaarheid
van vaccins in 2021. Zo is de verwachting nu dat de Eurozone-economie in 2020 zal krimpen
met ruim 7%, gevolgd door een herstel van 5% in 2021, waarna de groei enigszins zal
normaliseren in 2022 tot bijna 3%. De wereldeconomie wordt, na een krimp van bijna 4% in
2020, geacht te groeien met 5% in 2021. Het risico bestaat dat in de komende maanden het
economisch herstel aan momentum verliest als gevolg van de aangescherpte
coronamaatregelen. Een teken aan de wand is dat de mate waarin economische cijfers
positief weten te verrassen afneemt.
De grote onzekerheid blijft inflatie. De gerealiseerde inflatie in de Eurozone in oktober
bedroeg -0,3% jaar-op-jaar, ofwel er is sprake van deflatie. Tegelijkertijd groeit de
geldhoeveelheid M3 in de Eurozone inmiddels met 10,4% op jaarbasis (oktober), het
dubbele grofweg ten opzichte van voor de COVID-19-pandemie. De euro inflatieswapmarkt
is in de afgelopen maand weer iets hogere inflatieniveaus gaan inprijzen. De 2-jaars en 30jaars ILS noteren momenteel respectievelijk 0,8% en 1,44%.
Het monetaire beleid blijft naar verwachting accomoderend. Zowel de Fed (5 nov) als de
ECB (29 okt) vergaderden in de afgelopen weken en hebben de officiële rentes ongemoeid
gelaten. Beide centrale banken wijzen in hun verklaringen op het feit dat ondanks het
economisch herstel, economieën ruim onder volle capaciteit draaien en dat de inflatie te laag
is en de risico’s aan de onderkant liggen. Zowel de ECB als de Fed hebben aangegeven
beleidsinstrumenten te zullen ‘herkalibreren’, hetgeen inhoudt dat hogere inflatie langer dan
voorheen getolereerd zal worden voordat de rente verhoogd wordt.

3.2 Verwachte rendementen
Tabel 1 geeft een overzicht van de door PWRI vastgestelde lange termijn risicopremies per
beleggingscategorie en de verwachte rendementen voor de komende vijf jaar (zoals door
BMO vastgesteld).
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Tabel 1: De (meetkundige) risicopremies en verwachte rendementen voor de komende vijf jaar

Lange
termijn
risicopremie

Beleggingscategorie

Verwacht
rendement
komende
vijf jaar

Aandelen ontwikkelde markten

3,7%

3,6%

Aandelen opkomende markten

4,7%

5,3%

Private equity

4,7%

4,6%

Beursgenoteerd vastgoed

3,4%

3,4%

Converteerbare obligaties

3,0%

1,7%

Niet-beursgenoteerd vastgoed

2,7%

2,4%

High-yield obligaties

2,7%

1,6%

Emerging Markets Debt

2,5%

4,0%

Euro staatsleningen non-core

1,7%

-0,7%

Hypotheken

1,5%

1,4%

Global credits

1,3%

0,2%

Green bonds

1,3%

0,2%

Euro staatsleningen core 10+ looptijd

1,1%

-0,9%

Euro staatsleningen core

0,7%

-1,1%

3.3 Verwachtingen beleggingscategorieën
Ondanks de COVID-19-pandemie is het beeld qua verwachtingen voor de komende vijf jaar
op hoofdlijnen niet significant gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste
observaties ten opzichte van de 5-jaars verwachte rendementen zijn:
• Er is een positief verband tussen risico en rendement;
• Zakelijke waarden kennen een hoger verwacht rendement dan vastrentende
waarden;
• De categorie met het hoogste verwachte rendement is momenteel (nog steeds)
aandelen opkomende markten;
• Het verwachte rendement op staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid is
nihil (of zelfs negatief) als gevolg van de lage (negatieve) rentes in combinatie met
een ingeprijsde rentestijging;
• Binnen vastrentende waarden scoren, gegeven het risico, hypotheken en EMD HC
goed met name ten opzichte van staatsobligaties.
Euro staatsobligaties
In 2019 was het groot nieuws dat de 10-jaars Nederlandse staatsrente voor het eerst in de
historie negatief werd. Als gevolg van COVID-19, een dalende inflatie, een ‘vlucht naar
veiligheid’ en accomoderende centrale banken werd in maart 2020 een nieuw dieptepunt
bereikt van -0,64%. Momenteel noteert de 10-jaarsrente op Nederlandse staatsobligaties 0,4% (5 oktober 2020). De Duitse en Nederlandse staatsrentes zijn in alle looptijden
momenteel negatief en de Franse rentetermijnstructuur is negatief tot het 15-jaarssegment.
Zelfs Italiaanse staatsrentes zijn negatief in het korte segment. Alleen lange rentes bieden
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nog enige yield. Zo noteren de Franse 30-jaarsrente en de 30-jaars Italiaanse rente
respectievelijk +0,44% en +1,68%.
Het verwachte (5-jaars)rendement voor euro staatsleningen uit kernlanden is negatief (en is
ook negatief voor langere horizonnen). Wij gaan uit van een rentestijging volgens de
forwards voor de Nederlandse 10-jaarsrente; hierbij wordt uitgegaan van een rentestijging
van het huidige niveau van -0,4% tot +0,2% in 2035. Dit zorgt, gegeven de negatieve rente in
de eerste jaren, voor een negatief inkomstenrendement in de eerste jaren alsook een
negatief koerseffect in alle jaren wegens de ingeprijsde rentestijging. De 10+-jaarsleningen
kennen een iets hogere startrente, maar dat effect wordt tenietgedaan door de hogere
duratie die negatief uitpakt met een stijgende rente.
Euro staatsleningen uit de periferie kennen ook een negatief verwacht rendement. De
verklaring is de grotere rentestijging waar rekening mee wordt gehouden en dus het grotere
koersverlies dat wordt ingeprijsd voor deze overheden. Voorts wordt er nog een geringe
afslag toegepast voor kredietverlies voor deze categorie.
Risicovolle vastrentende waarden werden aanvankelijk hard getroffen door de COVID-19pandemie als gevolg van toegenomen risicoaversie en kredietrisico. Met name obligaties met
een lage kredietwaardigheid en obligaties gekoppeld aan ontwikkelde markten. Zo stegen
spreads op high-yieldobligaties het meest van 3,5% tot 10,9% in maart, gevolgd door EMD
HC en Investment Grade (IG) Credits. De impact op EMD LC was beperkter en bij
Nederlandsewoninghypotheken was bijna geen correctie waarneembaar. Sindsdien zijn
spreads weer grotendeels afgenomen door steunmaatregelen van overheden,
opkoopprogramma’s van centrale banken en een economisch herstel. Met name spreads op
IG Credits zijn genormaliseerd.
Aandelen
Aandelenbeurzen gingen in het eerste kwartaal van 2020 hard onderuit als gevolg van de
uitbraak van de COVID-19-pandemie door risicoaversie en de economische beperkingen als
gevolg van quarantainemaatregelen. Ontwikkelde markten aandelen en opkomende markten
kenden allebei een maximale tijdelijke neergang van -34%. Daarop volgde een ongekend
herstel van +48%, gedreven door forse steunmaatregelen van overheden en centrale
banken, een herstel van menig economisch indicator en de hoop op een vaccin. Menig index
noteert op het moment van schrijven net boven de beginstanden van 2020, dit geldt met
name voor IT- en consumptie gerelateerde aandelen.
Wat verraste was dat koers/winstverhoudingen na aanvankelijk gedaald te zijn van 17,5 tot
circa 13 op het dieptepunt, in korte tijd reeds hoger noteerden dan aan het begin van het
jaar; meer dan 20 in april. De verklaring was dat de inkomsten van bedrijven nog harder
waren gedaald dan de koersen. Wanneer wordt gekeken naar koers/winstverhoudingen
gebaseerd op de verwachte winsten over drie jaar, dan komt al een minder extreem beeld
naar voren: een K/W van 16 voor ontwikkelde markten en 11,5 voor opkomende markten.
Dat zit nog wel aan de bovenkant van de historische bandbreedte, maar dat valt mede te
verklaren door de historische lage rentes waardoor beleggers ook lagere “yields” (het
omgekeerde van de K/W) accepteren op aandelen.
Ondanks de rally op aandelen sinds eind maart, gaan wij voor de komende jaren ook nog
steeds uit van positieve rendementen.
Meerrendement is benodigd om te kunnen herstellen en te kunnen indexeren. Het verwachte
meerrendement van de normportefeuille 2021 bedraagt 2,9%.
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4. Beleggingsbeleid 2021
In dit hoofdstuk wordt het voor 2021 resulterende strategisch beleggingsbeleid beschreven.

4.1 Strategische portefeuille 2019-2021
De resultaten van de ALM-studie 2018 hebben tot de volgende strategische portefeuille
geleid voor de jaren 2019-2021:
•
•
•
•

Vastrentende waarden
Zakelijke waarden
Afdekking renterisico
Afdekking valutarisico

->
->
->
->

50%
50%
29,8%-100% afhankelijk van het renteniveau1
0% aandelen opkomende markten2 en EMD LC
50% aandelen ontwikkelde markten3
100% beursgenoteerd vastgoed in opkomende
markten en alle overige obligaties

Hier zal ook in 2021 aan worden vastgehouden, wat betekent dat, ten opzichte van het
beleid zoals vastgelegd in het beleggingsplan 2020, de verhouding vastrentende
waarden/zakelijke waarden, de afdekking van het renterisico en het valutabeleid ongewijzigd
blijven.
De onderliggende invulling van de beide subportefeuilles wordt jaarlijks aan de hand van
actuele economische verwachtingen in het najaar door middel van een
portefeuilleconstructiestudie vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de invulling zoals gebruikt in
de meest recente ALM-studie. Eventuele wijzigingen moeten netto leiden tot een
vergelijkbaar of eventueel marginaal lager VEV zodat het uit de ALM-studie resulterende
risicoprofiel behouden blijft. Dit beperkt momenteel de mogelijkheden voor aanpassingen.
Ook gezien de lage dekkingsgraad is er maar zeer beperkt ruimte om wijzigingen in de
portefeuille door te voeren.
Het bestuur heeft voor het beleggingsplan 2021 de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• Binnen aandelen ontwikkelde markten zal een positie in Japan van 8%4 worden
opgebouwd. De overwegingen om destijds Japan uit te sluiten (demografie, hoge
overheidsschuld en een deflatoire omgeving) gelden momenteel voor bijna alle
ontwikkelde markten en zijn derhalve geen reden meer om specifiek Japan uit te sluiten.
De positie in Japan zal via een MSCI-Pacific-Indexallocatie worden opgebouwd en gaat
ten koste van aandelen Europa en Pacific ex-Japan. De positie wordt in twee stappen per
eind januari 2021 en eind augustus 2021 opgebouwd.
• Toevoegen van een portefeuille social bonds voor euro 50 miljoen (circa 0,5% van de
totale portefeuille). Deze portefeuille wordt deels uit de Euro staatsleningenportefeuille
(0,3% van totale portefeuille) en deels uit bedrijfsobligaties (0,2% van totale portefeuille)
opgebouwd. Net als de Green-Bondsportefeuille zal deze portefeuille worden beheerd als

1

Per 26 november 2020 bedraagt de 30-jaars euro swaprente -0,00%. De bijbehorende afdekking van het renterisico
conform de staffel is 29,8%.

2

Inclusief de insluitingsportefeuille en beursgenoteerd vastgoed.

3

De exposure naar Britse ponden ten aanzien van de resterende beleggingen in private equity wordt 100% afgedekt.

4

Gelijk aan de allocatie van Japan in de MSCI World Index.
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•

een buy-and-maintain portefeuille. Alvorens deze allocatie te kunnen invullen zullen eerst
de gewenste beleggingsrichtlijnen voor deze portefeuille worden vastgesteld. Het gaat bij
deze allocatie daarom voorlopig om een intentie van het bestuur dit in 2021 in te vullen.
Met het oog op de toekomstige uitgifte van EU-leningen wordt de actieve ruimte binnen
de twee euro staatsleningenmandaten uitgebreid voor SSA’s en specifiek EU-leningen.
De target en maximale tracking errors van deze portefeuilles zullen echter niet toenemen.

De precieze invulling van de strategische portefeuille voor 2021 wordt weergegeven in
tabel 2. Tabel 3 toont de rentestaffel van het fonds zoals deze in 2021 zal worden toegepast.
Tabel 2: Normportefeuille 2021
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Tabel 3: Rentestaffel

30-jaars euro swaprente

Afdekking renterisico

Ondergrens
0,0000%
1,5500%
1,6500%
1,7500%
1,8500%
1,9500%
2,0500%
.....
2,9500%
…...

Bovengrens
1,5499%
1,6499%
1,7499%
1,8499%
1,9499%
2,0499%
2,1499%
.....
3,0499%
.....

29,8%
31,4%
32,7%
33,9%
35,2%
36,5%
37,8%
.....
50,0%
…..

6,4500%
6,5500%
6,6500%
6,7500%

6,5499%
6,6499%
6,7499%
>6,750%

96,3%
97,5%
98,8%
100,0%

*) Het betreft hier de op één decimaal afgeronde laatste (mid) prijs van de laatste handelsdag van het kwartaal.
Bron: Bloomberg EUSA30 Composite London

4.2 Voortgang implementatie wijzigingen resulterend uit ALM- studie 2018
Op basis van de ALM-studie die in 2018 is uitgevoerd heeft het bestuur besloten een aantal
wijzigingen voor de (strategische) beleggingsportefeuille door te voeren.
De uit deze ALM-studie volgende wijzigingen ten aanzien van rente- en valuta-afdekking zijn
inmiddels in 2019 volledig doorgevoerd.
De verhoging van het gewicht niet-beursgenoteerd vastgoed met 2%-punt (als percentage
van de totale portefeuille) ten laste van aandelen staat echter nog open. Om deze verhoging
van het gewicht in niet-beursgenoteerd vastgoed te kunnen realiseren zijn in 2019 drie
zoekopdrachten voor een beheerder uitgevoerd voor de vastgoedsectoren woningen,
kantoren en winkels. Deze zoekopdrachten zijn in 2019 afgerond en de commitments zijn
naar de geselecteerde partijen afgegeven. Gezien het illiquide karakter van deze
beleggingscategorie en de wachtlijsten die momenteel bij veel (niet-beursgenoteerd)
vastgoedfondsen bestaan, is de implementatie in 2020 gestart maar zal minimaal doorlopen
tot in 2022. Het strategisch gewicht voor niet-beursgenoteerd vastgoed zal voor 2021 op 5%
worden gehandhaafd, aangezien de uitstaande commitments de huidige onderweging zullen
invullen.
Met de uiteindelijke verhoging van de allocatie naar niet-beursgenoteerd vastgoed zal het
percentage illiquide beleggingen in de totale portefeuille uitkomen op 15%. De illiquide
beleggingen bestaan uit hypotheken, private equity en niet-beursgenoteerd vastgoed. Het
bestuur heeft vastgesteld dat dit percentage een acceptabel illiquiditeitsrisico behelst. Het
liquide deel van de portefeuille is van voldoende omvang en liquiditeit om aan de
liquiditeitsbehoefte (ook in stress-scenario’s) te kunnen voldoen.
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4.3 Voorgenomen acties voor 2021
De belangrijkste zaken die in 2021 gaan spelen zijn allereerst de herijking van het
strategisch beleggingsbeleid voor 2022-2024, die zal worden gebaseerd op een nieuwe
ALM-studie. Ten tweede zal maatschappelijk verantwoord beleggen opnieuw een belangrijk
thema zijn. Dit zal onder andere terugkomen bij de keuze voor stress-scenario’s in de ALMstudie en in de ERB. Daarnaast zal het bestaande beleid tegen het licht gehouden worden
en zijn er bijvoorbeeld in het kader van het IMVB-convenant afspraken gemaakt waar het
fonds nog niet geheel aan voldoet.
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Bijlage I: Beleggingsovertuigingen
De beleggingsovertuigingen vormen de wezenlijke uitgangspunten en toetsstenen voor het
beleggingsbeleid. PWRI toetst het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille
voortdurend aan de beleggingsovertuigingen. Deze beleggingsovertuigingen worden
periodiek bezien. Dit is voor het laatst gebeurd medio 2018.
De beleggingsovertuigingen van PWRI luiden:
• PWRI is een langetermijnbelegger.
Als pensioenfonds met langjarige verplichtingen leggen wij de focus op de lange termijn.
• De beleggingen sluiten aan bij de pensioenverplichtingen en onze (reële) ambitie.
Om zo goed mogelijk aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, sluit de verdeling van
onze beleggingen over verschillende vermogenscategorieën zo goed mogelijk aan bij
onze nominale verplichting en onze toeslagambities.
• Er bestaat een extra rendement voor minder liquide beleggingen.
Om op de lange termijn een extra rendement per eenheid risico te verkrijgen maakt PWRI
de bewuste keuze ook te beleggen in minder liquide vermogenscategorieën, waaronder
vastgoed of directe beleggingen in ondernemingen, waarbij de liquiditeitspremie kan
worden aangetoond.
• Houd het simpel!
PWRI belegt alleen in vermogenscategorieën waarvan het de fundamenten kan begrijpen
en uitleggen en waarover de informatie transparant beschikbaar is. De organisatie en de
bijbehorende in- en externe deskundigheid sluiten hierop aan.
• Markten met een verwachte hoge reële groei leveren uiteindelijk een hoger
rendement.
Om op de lange termijn een beter rendement te verkrijgen, investeert PWRI ook in
vermogenscategorieën met een hoog reëel groeipotentieel. De hogere volatiliteit die
daarmee gepaard gaat, kan het fonds als langetermijnbelegger dragen.
• Maatschappelijk verantwoord beleggen loont.
PWRI hecht vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid aan maatschappelijk
verantwoord beleggen. De consequenties daarvan zijn zichtbaar in de inrichting van onze
portefeuille.
• Wij zijn in staat binnen de vierhoek rendement, risico, kosten en ESG de optimale
beleggingsbeslissingen te nemen.
Bij elke beleggingsbeslissing die het fonds neemt wordt een gedegen afweging gemaakt
tussen het verwachte (meer)rendement, de mate van risico die wordt genomen, de
verwachte directe en indirecte kosten die de beslissing met zich meebrengt en of de
beslissing aansluit bij het MVB-beleid van PWRI.
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Bijlage II: Portefeuillekarakteristieken

Bijlage III: Informatieratio’s per beleggingscategorie
Outperformance

TE

Information

doelstelling (%)

target

ratio (ex-ante)

Euro staatsleningen

0.35%

0.90%

0.40

80% Bloomberg Barclays GDP Weighted Euro Treasury (Core-landen) + 20%
Bloomberg Barclays GDP Weighted Euro Treasury (Non Core-landen)

Euro staatsleningen langlopend

0.25%

1.00%

0.25

Bloomberg Barclays Euro Treasury 10+ (1/3 NL, 1/3 Fr, 1/3 Dtsl)

Global Credits

0.75%

1.50%

0.50

Bloomberg Barclays Capital Agg Credit Index (50% US/ 50% Euro)

Emerging Markets Debt HC

1.50%

3.50%

0.43

JP Morgan EMBI Global Diversified TR

Emerging Markets Debt LC

1.50%

4.00%

0.38

JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR

High Yield

1.00%

2.00%

0.50

Bloomberg Barclays Capital Customized HY Index

1.00%

6.00%

0.17

Thomson Reuters Customized Global Focus Index

discr. mandaat UBS

n.v.t.

1.00%

n.v.t.

MSCI Europe Net Return + MSCI USA + MSCI Pacific ex-Japan

discr. mandaat DB

n.v.t.

1.00%

n.v.t.

MSCI Europe Net Return + MSCI USA + MSCI Pacific ex-Japan

discr. mandaat UBS

n.v.t.

2.00%

n.v.t.

MSCI Emerging Markets Net Return

discr. mandaat DB

n.v.t.

2.00%

n.v.t.

MSCI Emerging Markets Net Return

0.00%

n.v.t.

n.v.t.

FTSE EPRA/NAREIT Custom Developed Liquid NR

Beleggingscategorie

Benchmark

Obligaties (match)

Obligaties (return)

Converteerbare obligaties
Converteerbare obligaties*
Aandelen
Ontwikkelde markten

Emerging Markets

Beursgenoteerd vastgoed
passieve portefeuille

* TE target betreft hier een maximum (ex-ante) tracking error
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