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Onderwerp Prima beleggingsjaar voor ABC, ondanl<s de zwakke dollar. 

Geachte heer 

Met deze brief informeren we u over de ontwikkelingen van het A B C Spaarplan in 2003. 

Na een onzeker begin heeft 2003 zich ontwikkeld tot een positief beleggingsjaar. Zo ziet u maar 
dat beleggen een heldere visie op een wat langere termijn vereist. Drie jaar op rij hebben de 
aandelenkoersen zich in een neerwaartse spiraal bevonden. In de geschiedenis van ABC is dat niet 
eerder voorgekomen. Het afgelopen jaar werd deze negatieve trend doorbroken en was er zelfs 
sprake van fraaie koersstijgingen. Het beleggingsresultaat over 2003 kwam uit op een rendement 
van 8,9%. Een mooi resultaat, zeker in vergelijking met de AEX-index die slechts een rendement 
van 4,6% behaalde. 

In de eerste maanden van 2003 waren de aandelenmarkten terughoudend. De dreiging van een 
oorlog in Irak zorgde voor de nodige onrust en de crisis bij Ahold deed er in Nederland nog eens 
een schepje bovenop. Dankzij het snelle verloop van de oorlog liepen de aandelenkoersen vanaf 
april flink op. De positieve stemming werd verder versterkt door de ontwikkeling van de 
Amerikaanse economie. Keer op keer bleek dat deze zich krachtiger herstelde dan verwacht. 
Aan het einde van het jaar lieten de internationale aandelenmarkten flinke koersstijgingen zien. 
Doordat de dollar ten opzichte van de euro in waarde afnam, ging een gedeelte van deze winst 
verloren. 

De rentestand was laag in 2003 en de obligatiebeleggingen hebben dit jaar maar een bescheiden 
bijdrage geleverd aan het resultaat van ABC. Ook de onroerendgoedmarkt heeft het in economisch 
zwaarder weer doorgaans niet makkelijk. Desondanks behaalden de vastgoedfondsen van het 
A B C een mooi rendement. En zo hebben we 2003 met een prima resultaat afgesloten. 
De stijgende lijn is weer ingezet en ook voor komend jaar zijn we optimistisch. De wereldeconomie 
zal zich naar venA/achting verder herstellen, terwijl de inflatie waarschijnlijk nog enige tijd laag blijft. 

Alle reden voor A B C om vast te houden aan een zorgvuldig en evenwichtig beleggingsbeleid. 
Precies zoals we dat de afgelopen 40 jaar met veel succes hebben gedaan. 
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A B C IS O N D E R D E E L VAN A M E V 



Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen in 2003? Ga dan naar www.abcspaarplan.nl. 
Daar vindt u een uitgebreid jaarbericht over 2003. Tevens heeft u de mogelijkheid om het 
jaarbericht te downloaden of te printen. 

Als u nog vragen heeft over uw A B C Spaarplan, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur 
Brouwer Assurantiën BV telefoon (030) 220 01 32. 

Met vriendelijke groet. 

René 
directeur 
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