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Inclusief de impact van COVID-19 zijn aandelen nog 

steeds het aantrekkelijkst en staatsobligaties het minst
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Gerealiseerde inflatie Eurozone M3 geldgroei Eurozone

Oplossingen voor dit 

spanningsveld

Spreiding

Inflatie-opties

Obligaties met een korte duratie & hoge spread

Recent uitgegeven Inflatie-geïndexeerde obligaties

Deterministische risicoscenario’s in ALM studies 

Catastrofe obligaties
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Euro Inflatieswaps

Indien (variabele) inflatieverwachtingen een onderdeel (in de 

vorm van een afslag) gaan vormen, dan zal dat een stimulans 

zijn om ook te beleggen in inflatie-geïndexeerde producten

Wel is het afwachten wat de 

uiteindelijke projectierendement 

methodiek wordt

BMO GAM:

voorkeur voor ‘inflatie matching’

Hoog rendement uiteindelijk belangrijker dan correlatie

Inflatie-linked producten niet gekoppeld aan 

Nederlandse inflatie, en laag rendement

Producten expliciet gekoppeld aan inflatie

Inflatie hedging

Inflatie-geïndexeerde obligaties en inflatieswaps

Inflatie matching

Bijvoorbeeld vastgoed, aandelen, infrastructuur en 

commodities, maar zelfs ook categorieën als High Yield

Het minimaal verdienen van de inflatie 
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Regulatoir risico versus marktrisico per beleggingscategorie

Alternatieven (Infra, hegde funds) en EMD LC aantrekkelijker zonder VEV

AAA-Staatsobligaties minder aantrekkelijk (vanuit ‘asset only’ risico)
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https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/news-and-

insights/beleggingsimplicaties-van-het-pensioenakkoord/

https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/news-and-insights/

pensioenakkoord-nu-reeds-voorsorteren-met-de-renteafdekking/

https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/news-and-insights/beleggingsimplicaties-van-het-pensioenakkoord/
https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/news-and-insights/pensioenakkoord-nu-reeds-voorsorteren-met-de-renteafdekking/
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Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een 

uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden 

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen 

fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet 

over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die 

hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, 

waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen 

wijzigen.

BMO Global Asset Management is de merknaam voor verschillende gelieerde entiteiten van BMO 

Financial Group die diensten op het gebied van beleggingsbeheer, pensionering en trust en 

bewaarneming aanbieden. Bepaalde producten en services die worden aangeboden onder de 

merknaam BMO Global Asset Management, zijn specifiek ontworpen voor verschillende categorieën 

beleggers in een aantal verschillende landen en regio's en zijn mogelijk niet voor alle beleggers 

beschikbaar. Producten en diensten worden in die landen en regio's alleen aangeboden aan dergelijke 

beleggers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. BMO Financial Group is een 

dienstmerk van Bank of Montreal (BMO). Organisatorische referenties hier zijn alleen voor illustratieve 

doeleinden en (1) slechts een weergave van de mogelijkheden en strategieën van BMO Global Asset 

Management en (2) weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke juridische entiteiten of het eigendom van 

de entiteit.
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Exchange House

Primrose Street

London EC2A 2NY

Tel: +44 (0) 20 7628 8000
(Uw telefoongesprek kan worden opgenomen.)

bmogam.com

BMO Global Asset Management (EMEA) –

Head Office

Jachthavenweg 109 e

1081 KM Amsterdam

Tel: +31 (0) 20 582 3000

bmogam.nl

BMO Global Asset Management – Nederland

Volledig klantgericht

Een breed palet aan 

beleggingsoplossingen en – producten

Ruime expertise, inclusief een aantal 

gespecialiseerde beleggingsboetieks

Mondiale vermogensbeheerder met een 

diversiteit aan beleggingsstrategieën

Contact
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