
FACTSHEET
Overzicht grootste beleggingen

Top 25 beleggingen

SSPF publiceert elk kwartaal de grootste beleggingen per beleggingscategorie.

Op dit moment gaat het om:

Aandelen

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties 

Aandelen

Alibaba Group Holding Limited

Alphabet Inc.

Amazon.com, Inc.

Apple Inc.

ASML Holding N.V.

AstraZeneca PLC

Facebook, Inc.

Johnson & Johnson

Microsoft Corporation

Nestle S.A.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Novo Nordisk A/S

Nvidia Corporation

PayPal Holdings, Inc.

Rio Tinto PLC

Roche Holding AG

Samsung Electronics Co., Ltd.

Schneider Electric SE

Siemens Aktiengesellschaft

Smurfit Kappa Group Public Limited Company

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Tencent Holdings Limited

Tesla, Inc.

Verizon Communications Inc.

VISA Inc.

Disclaimer
De informatie in dit document is samengesteld door Achmea Investment Management en dient te worden beschouwd als informatie welke normaal bestemd is voor 
gekwalificeerde dan wel professionele beleggers als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De hierin opgenomen informatie is geen voorstel of 
aanbod, beleggingsadvies of andere financiële dienst en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. De inhoud van dit document is gebaseerd 
op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch 
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit document 
opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder 
nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Tenzij anders aangegeven betreffen het Institutionele fondsen waarin non-professionals (retail beleggers) op individuele basis niet kunnen deelnemen.

Stichting Shell Pensioenfonds
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Top 25 beleggingen Bedrijfsobligaties

ABN AMRO Bank N.V.

Bank of America Corporation

Banque Federative du Credit Mutuel SA

BNP Paribas SA

BPCE S.A.

Citigroup Inc.

Cooperatieve Rabobank U.A.

Electricite de France SA

Ford Motor Credit Company Llc

Freeport-McMoRan Inc.

ING Groep N.V.

International Game Technology PLC

JPMorgan Chase & Co.

Koninklijke KPN N.V.

Netflix, Inc.

NIBC Bank N.V.

Orano SA

Petroleos Mexicanos

Siemens Financieringsmaatschappij N.V.

Societe Generale SA

SpareBank 1 Boligkreditt AS

Telefonica Europe B.V.

ThyssenKrupp AG

Verizon Communications Inc.

Vodafone Group Public Limited Company

Disclaimer
De informatie in dit document is samengesteld door Achmea Investment Management en dient te worden beschouwd als informatie welke normaal bestemd is voor 
gekwalificeerde dan wel professionele beleggers als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De hierin opgenomen informatie is geen voorstel of 
aanbod, beleggingsadvies of andere financiële dienst en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. De inhoud van dit document is gebaseerd 
op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch 
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit document 
opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder 
nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Tenzij anders aangegeven betreffen het Institutionele fondsen waarin non-professionals (retail beleggers) op individuele basis niet kunnen deelnemen.
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Bundesrepublik Deutschland

Canada

Kerajaan Malaysia

Koninkrijk der Nederlanden

People's Republic of China

Repubblica Italiana

Republic of South Africa

Republica Federativa do Brasil

Russia, Federation of (Government)

United States of America

Disclaimer
De informatie in dit document is samengesteld door Achmea Investment Management en dient te worden beschouwd als informatie welke normaal bestemd is voor 
gekwalificeerde dan wel professionele beleggers als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De hierin opgenomen informatie is geen voorstel of 
aanbod, beleggingsadvies of andere financiële dienst en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. De inhoud van dit document is gebaseerd 
op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch 
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit document 
opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder 
nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Tenzij anders aangegeven betreffen het Institutionele fondsen waarin non-professionals (retail beleggers) op individuele basis niet kunnen deelnemen.
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