
BND Spaarfonds
Factsheet 30-04-2021

Beleggingsstrategie

Kerngegevens Kosten
Koers (30-04-2021): Fondskosten: 0,01% (per jaar)
Startdatum: Overig: -
Valuta: EUR
Dividend: Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie: Wekelijks
Fondsomvang:
Aantal participaties:
ISIN: NL0014120347
Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Rendementen¹ Na kosten Voor kosten Rendementsontwikkeling fonds
1 maand 0,10%
3 maanden 0,28%
Laatste 12 maanden 1,16%
Sinds begin dit jaar 0,36%
Sinds start (per jaar) 1,40%
2020 1,19%
2019 1,22%
2018 1,34%
2017 1,31%
2016 1,30%

Risico karakteristieken¹ ²
Standaarddeviatie 36m 0,03%
Sharpe ratio 36m 37,12
Percentage vermogen niet belegd 0,08%

532.141

0,09%
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1,30%
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Het vermogen van het BND Spaarfonds wordt uitsluitend uitgezet op een spaarrekening bij een bank die onder toezicht staat van een
toezichthouder binnen de Europese Unie en die een S&P lange termijn credit rating heeft van minimaal A. Het fonds richt zich hiermee
specifiek op beleggers die een laag risico willen lopen met de belegging van hun vermogen. De rentebijschrijvingen worden direct
verwerkt in de koers van het BND Spaarfonds. 

De rente voor het BND Spaarfonds is gekoppeld aan het gemiddeld effectief rendement op Euro Staatsleningen met een gemiddelde
looptijd van 3 tot 5 jaar. De rente wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld voor de duur van het daaropvolgende kwartaal. 
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6 juni 2013

€ 5.734.877
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Voor het in deze factsheet genoemde beleggingsfonds is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.brandnewday.nl. 
Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.



Portefeuillesamenstelling
Pensioenspaarrekening 99,9%

0,1%
Totaal 100,0%

Spaarrekening bij: ABN AMRO Bank N.V.
Huidig bruto rentepercentage: 1,20% op jaarbasis

Toelichting
¹ : De getoonde rendementen zijn inclusief rente. Indien er te weinig historie beschikbaar is kunnen karakteristieken niet berekend worden.

Disclaimer
De door Brand New Day genoemde rendementen bieden natuurlijk geen enkele garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Het is onzeker wat
de toekomstige rendementen zijn. Die kunnen hoger, maar ook lager zijn dan de rendementen uit het verleden. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. U kunt een deel van de inleg verliezen. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere
optie.

² : De definities en uitleg behorende bij de risicokarakteristieken zijn per punt hieronder te vinden:
     - Standaarddeviatie 36m: toont hoe stabiel het fonds is geweest over de afgelopen 36 maanden. 
     - Sharpe ratio 36m: geeft weer hoe behaald rendement wordt verklaard door de beweeglijkheid over de afgelopen 36 maanden.
     - Percentage vermogen niet belegd: het deel van het fondsvermogen dat (nog) niet ingelegd is op de spaarrekening. 
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