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Zwitserleven VP Obligatie

Kerngegevens per 31 maart 2023

Kosten

Koersen (eur0)

Geïndexeerd rendementsverloop

29-11-2021Startdatum

Dit fonds is uitsluitend beschikbaar in het 

Zwitserleven Variabel Pensioen

Beschikbaar Via:

Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen 

inkomsten worden herbelegd

Dividend

N.A.Benchmark

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen 

de intrinsieke waarde van het fonds conform de 

voorwaarden van uw verzekering

Toe-/Uittreding

2022

Verwacht

2023

0,30%

0,00%

0,30%

0,00%

LKF

Kosten verzekeraar + +

2

0,30% 0,30%Fondskosten

Lager risicoRisicometer Hoger risico2 765431

Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

8,15

9,31

7,93

3 maanden 1,02%

12 maanden -11,61%

Vanaf 31-12-2022 (YTD) 1,02%
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Rendement per 31 maart 2023

Fondsprofiel

Sectoren

Debiteuren (5 grootste)

74,6%
Overheid

23,9%
Semi-overheid

0,8%
Beleggingsfondsen

0,7%

Obligaties met
onderpand

Nederland

Duitsland

Frankrijk

Oostenrijk

Bayerische
Landesbodenkreditanstalt

23,0%

22,0%

20,9%

13,6%

5,1%

Zwitserleven VP Obligatie belegt uitsluitend in het Zwitserleven Medium 
Duration Fonds. 
Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt in euro’s genoteerde obligaties, 
geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en in rentederivaten, waarbij 
minimale ratings per beleggingsinstrument zijn vastgelegd. De gemiddelde 
rating van de portefeuille is minimaal AA-. Het fonds heeft duurzame 
karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn 
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale 
ontwikkeling en goed ondernemerschap. Het fonds heeft als beleggingsdoel 
om met een beperkt kredietrisico, de rentegevoeligheid van beleggingen af 
te stemmen op die van pensioenverplichtingen. Daartoe streeft het fonds  een 
kasstroomoverzicht te repliceren zoals opgenomen in het prospectus. Het 
fonds kent geen benchmark. 
Tijdelijk kan Zwitserleven VP Obligatie liquiditeiten aanhouden. 

Ratings

66,7%
AAA

32,3%
AA
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05 Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, 

geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te 

wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan 

fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende 

fondsen en/of pools.


