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Morningstar kondigt de winnaars aan van de Morningstar Awards Nederland 2019 

 

AMSTERDAM, 5 april 2019 —Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), een toonaangevende onafhankelijke 

leverancier van informatie en onderzoek aan beleggers, heeft op donderdag 4 april de winnaars 

bekendgemaakt van de Morningstar Awards Nederland 2019.  

 

De Morningstar Awards zijn ontwikkeld om beleggers te helpen met het identificeren van beleggingsfondsen 

en fondshuizen die in hun categorie in 2018 en in de jaren daarvoor de meeste waarde hebben toegevoegd. 

Morningstar selecteert de winnaars in eerste instantie met een kwantitatieve berekeningsmethode die 

beleggingsfondsen rangschikt op hun voor risico gecorrigeerde rendement over één, drie en vijf jaar. Daarbij 

telt het rendement over 2018 het zwaarst en wordt neerwaarts risico meer ‘bestraft’ dan opwaartse 

volatiliteit.  

 

“De winnaars hebben duidelijk hun vaardigheden en toegevoegde waarde voor beleggers aangetoond. Ze 

hebben niet alleen uitstekend gepresteerd tijdens de soms turbulente marktomstandigheden van 2018, maar 

hebben ook hun concurrenten over de afgelopen vijf jaar verslagen. Ze behoren op basis van hun excellente 

voor risico gecorrigeerde rendementen tot de beste in hun categorie.”, zegt Jeffrey Schumacher, Associate 

Director, Manager Research voor Morningstar Benelux. “We geloven in een lange termijn beleggingsvisie. 

Die helpt beleggers om hun financiële doelen te bereiken.” 

 

De winnaars van de Morningstar Awards Nederland 2019 zijn: 

 

Fonds Categorie Award  

Beste Fonds Aandelen Nederland Think AEX UCITS ETF 

Beste Fonds Aandelen Europa  MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR 

Beste Fonds Aandelen Wereldwijd AB - Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc 

Beste Fonds Obligaties EUR  PIMCO GIS Euro Credit Fund Instititional EUR Acc 
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Beste Mixfonds EUR NN Dynamic Mix Fund I P 

Fondshuis Award 

Beste Fondshuis: Equity   Unigestion 

Beste Fondshuis: Fixed-Income  T. Rowe Price 

Beste Fondshuis: Multi-Asset  First State 

 

Kijk voor meer informatie over de Morningstar Awards en de methodologie op www.morningstar.nl en op 

https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards. 

 

Martijn Rozemuller, Head of Europe voor Think ETF’s | VanEck, heeft op vrijdag 5 april de eer om namens de 

winnaars van de Morningstar Awards 2019 de handelsdag op Euronext Amsterdam te openen met een slag 

op de gong. De gongceremonie is vanaf vrijdag te bekijken op de website van Euronext: www.aex.nl. 

 

Noot voor de Redactie: 

De Morningstar Awards zijn gebaseerd op de Morningstar data van 31 december 2018. De methodologie 

van de awards benadrukt de periode van één jaar, maar fondsen moeten ook een sterk vijfjarig rendement 

na correctie van het risico vertonen om in aanmerking te komen voor een award in hun categorie. Klik hier 

voor de volledige methodologie. 

 

Enkele van de winnende beleggingsfondsen zijn erkend met een Morningstar Analyst Rating. Morningstar 

Analyst Ratings zijn subjectief van aard en zouden niet de enige basis moeten vormen voor een 

beleggingsbeslissing. De Morningstar Analyst Ratings zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van 

Morningstar voor de toekomst. Onbekende risico’s kunnen daarom van invloed zijn op de uiteindelijke 

resultaten en zorgen voor een afwijkend resultaat. De Morningstar Analyst Ratings zijn geen garantie voor 

succes en moeten niet worden beschouwd als een advies met betrekking tot een fonds of zijn onderliggende 

kredietwaardigheid.  

 

Referenties en commentaren van Morningstar naar aanleiding van de bovengenoemde beleggingsfondsen 

zijn geen koop- of verkoop advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Over Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek in Noord-

Amerika, Europa, Australië en Azië.  Morningstar biedt een breed scala aan producten en diensten voor 

particuliere beleggers, media, financieel adviseurs en institutionele beleggers zoals vermogensbeheerders en 
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pensioenfondsen. Morningstar verstrekt beleggingsinformatie waaronder aandelen, beleggingsfondsen en 

dergelijke, evenals wereldwijde ‘real-time’ data. Morningstar biedt ook vermogensbeheer aan, door haar 

geregistreerde dochterondernemingen en heeft, per 31 december 2018, ongeveer $193 miljard aan activa 

onder beheer of advies. Onze onderneming is actief in 27 landen. 
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