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Kerngegevens per 30 september 2021
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Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

41,81

42,09

41,81

2.458.256,67Fondsomvang

58.791Aantal uitstaande aandelen

Koersen (euro)

3 maanden -0,14%

12 maanden -0,59%

-0,13%Gem 3 jaar ¹

-0,30%Gem 5 jaar ¹

Gem 10 jaar ¹ 2,41%

-0,50%Vanaf 31-12-2020 (YTD)
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Geïndexeerd rendementsverloop

1-7-1992Startdatum

Verzekeringen van ReaalBeschikbaar Via:

Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen 

inkomsten worden herbelegd

Dividend

geen benchmarkBenchmark

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de 

intrinsieke waarde van het fonds conform de 

voorwaarden van uw verzekering

Toe-/Uittreding

Lager risicoRisicometer Hoger risico1 765432

Rendement per 30 september 2021

SNS Termijnfonds 2022 belegt uitsluitend in een obligatie uitgegeven 

door de Nederlandse Staat met een looptijd tot 15 januari 2022. Het 

beleggingsbeleid van SNS Termijnfonds 2022 is erop gericht om een 
vooraf vastgestelde nominale waarde uit te keren op de einddatum 

van het fonds. Daarom belegt het fonds uitsluitend in de genoemde 

obligatie. Deze staatsobligatie heeft een notering aan Euronext 

Amsterdam en is een zogenoemde ‘zero coupon obligatie’. Een zero 
coupon obligatie is een obligatie zonder zogenaamde rentecoupons. 

Men betaalt op een zero coupon obligatie geen periodieke rente uit. 

De koers waarop men een zero coupon obligatie uitgeeft ligt, 

afhankelijk van de looptijd, onder de nominale waarde van de 
obligatie. Het rendement verkrijgt men uit het verschil tussen de 

uitgiftekoers en de nominale waarde van de obligatie. Op de 

einddatum van de obligatie keert de Nederlandse Staat de nominale 

waarde uit aan het SNS Termijnfonds 2022. Tussentijds kan de koers 
van de obligatie fluctueren. Dit is vooral afhankelijk van de rente op de 

geld- en kapitaalmarkt. Tijdelijk kan het  SNS Termijnfonds 2022 

liquiditeiten aanhouden. 
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Reaal 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. Reaal behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u te laten adviseren door een 

onafhankelijke financieel en belastingadviseur alvorens een verzekeringsproduct met beleggingselement aan te schaffen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst. Voor de in deze factsheet genoemde beleggingsfondsen is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.reaal.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële 

Beleggersinformatie. 

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. 


