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Hetmoetafgelopenzijnmetdeuit-
stroomvanbeheerd vermogenbij
deAmerikaansevermogensgigant
Pimco.DateisthetDuitsemoeder-
bedrijfAllianz,maaktedeverzeke-
raar bij de presentatie van de eer-
stekwartaalcijfers bekend. In de
tweede helft van het jaarmoeten
beleggers netto geld inleggen in
plaats vanweghalen. ‘Dat iswens,
vordering en eis aan hetmanage-
ment’, zei financiële man Dieter
WemmerinMünchen. ‘Maarhet is
ookeenrealistischeverwachting.’

De Amerikaanse vermogensbe-
heerderkamptsinds2014metfor-
seuitstroomnahetvertrekvanop-
richter Bill Gross eind dat jaar. In
2015 zaghet fonds voor €125mrd
wegstromen. In het eerste kwar-
taal van dit jaar was de netto-uit-
stroom ruim €10mrd, weliswaar
veelminderdande€68mrdinhet-
zelfdekwartaalvan2015,maarniet
genoeg omwinst temaken. Voor-
alparticulierebeleggershalenhun
geldwegbijdefondsenbeheerder.

Ook in april ging de uitstroom
door: beleggers haalden netto
$1mrdwegbij het bekendeTotal
Return Fund,waardoor het fonds
nu $87mrd groot is, minder dan
eenderdevanwathetopzijnhoog-
tepuntwas.
De positieve resultaten van de

goederenverzekeringstak van Al-
lianz voorkomen dat de grootste
verzekeraar vanEuropa inhet eer-
stekwartaal verlies lijdt.Debruto-
winstbedraagt€2,8mrd,3,5%min-
der dan een jaar eerder. De omzet
daaldemet 6,4%naar €35,4mrd.

Decfobevestigdewoensdagoch-
tenddedoelstelling omover 2016
tussen€10mrden€11mrdopera-

VERMOGENSBEHEER

Allianz verhoogt drukopPimco
nubeleggerswéérgeldweghalen

tionelewinst tebehalen.Over2015
bedroeg die winst €10,7mrd. De
solvabiliteit van de verzekeraar
komtuit op186%, tegen200%aan
het eind van vorig jaar. Dat komt
voornamelijkdooreenverandering
inderegelgevingvanDuitselevens-
verzekeraars.
Bij de levens- en zorgverzeke-

ringstak is de winst in het eerste
kwartaalmet 16% teruggevallen.
Desondanks vindt cfo Wemmer
dat de ombouw van de levensver-
zekeringstak,waarbij levensverze-
keringenmet levenslanggegaran-
deerde rentes worden vervangen
doorproductenmetkorteregaran-
tie, ‘zeer goed’ verloopt. De oude

polissennemen te veel kapitaal in
beslag volgens nieuwe EU-regels.
Daardoor zijn ze in onaantrekke-
lijker geworden voorAllianz.
Topman Oliver Bäte dreigt

levensverzekeraardochters in ver-
schillende landen daarom te ver-
kopen. Ze krijgen tot 2018 de tijd
omhun rendement op het eigen
vermogen (return on equity) naar
10%tetillen.Datbetekentdatvoor
iedereeuroeigenvermogenstraks
€0,10moet worden verdiend. Tot
nutoehaalt slechtsdehelft vande
dochters dat percentage.
Allianz verkocht alvast de

Zuid-Koreaanse dochter,met een
verlies van€350mln.

Een vestiging van Allianz in NewYork. FOTO: BLOOMBERG

Eis: in de tweede jaarhelft moet er netto geld worden ingelegd

Pimco kampt
sinds 2014met
forse uitstroom
na vertrek van
oprichter Gross
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