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Europa, quo vadis? Een analyse over de
Europese economische situatie

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen.

Koen Schoors, professor of Economics, Ghent University

Inzichten uit de gedragseconomie
Jan-Emmanuel De Neve, professor of Economics and Strategy,
University of Oxford
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Uw Fintro-agent beheert al
uw financiële zaken, van A tot Z.
Of u nu particulier bent of ondernemer.
Praat erover met hem.
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.
V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
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VECTOR FLEXIBLE
Een uitstekend alternatief
voor het klassieke Mixfonds

Vector Asset Management is een onafhankelijke Luxemburgse vermogensbeheerder die reeds 15 jaar ervaring heeft opgebouwd
in het selecteren van aandelen, via een combinatie van kwantitatieve en fundamentele methoden. Hoewel de beheerder lange
tijd onder de radar van vele beleggers is gebleven, komt hier de laatste tijd erg snel verandering in, vooral omwille van het
toenemende aantal nominaties en prijzen die Vector jaar-na-jaar weet weg te kapen met zijn actief beheer! Zo sleepte Vector
Navigator in 2016 De Tijd award voor beste Internationale Aandelenfonds in de wacht en werd Vector Flexible eerder op het jaar
nog gelauwerd door zowel De Tijd, Morningstar en Trends als beste Gemengd fonds…

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen Navigator en Flexible?
Vector Navigator is een internationaal aandelenfonds dat in principe steeds 100% belegt in aandelen. Maar een volledige blootstelling aan aandelen is voor investeerders met een lagere risicotolerantie niet altijd gepast. Als meer defensieve versie werd in 2011
Vector Flexible opgericht. Dit is een actief beheerd allocatiefonds
dat belegt in dezelfde groep aandelen als Navigator, maar waarin
het aandelenrisico (via afgeleide producten of via cash) wordt beperkt tot maximaal 75%, en naargelang de marktomstandigheden
flexibel kan dit zelfs verminderd worden tot 0%.

Hoe wordt de blootstellingsgraad aan de aandelenmarkt bepaald?
De blootstellingsgraad aan de aandelenmarkten in Vector Flexible
steunt op een timingmodel dat is gebaseerd op drie pilaren: macro-economische indicatoren (werkloosheidscijfers…), technische
beursgegevens (200 daags gemiddelde van de S&P 500…) en data
rond de waardering van de aandelenmarkten. De fondsbeheerders
nemen ook kwalitatieve criteria (bv. geopolitieke risico’s…) in overweging en kunnen beslissen om alsnog een groter deel (nooit een
kleiner deel) van het aandelenrisico in te dekken.

Wat zijn de resultaten van de strategie van Vector Flexible in vergelijking met andere gemengde fondsen?
De prestaties van Flexible zijn een heel stuk beter dan deze van
concurrerende fondsen (Morningstar categorie). Over de voorbije 5
jaar zette Flexible een gemiddelde prestatie van 9.7% per jaar neer,
ten opzichte van 2.2% voor de desbetreffende Morningstar categorie.

Wordt er altijd meerwaardebelasting gerekend op flexibele fondsen?
Doorgaans wordt een meerwaardebelasting van 27% geheven op
de inkomsten uit het obligatie-gedeelte bij de verkoop van obligatie- (en gemengde) fondsen die minimaal 25% van hun activa in
vastrentende effecten beleggen. Aangezien Vector Flexible echter
gebruik maakt van afgeleide producten en dus geen 25% in vastrentende effecten belegt, bent u deze taks niet verschuldigd. Omwille van dit voordeel en de lage rentestand vormt dit soort fondsen
momenteel dus een uitstekend alternatief voor de meer klassieke
mixfondsen die zich beperken tot aandelen en obligaties…

Op goed actief
beheer staat
geen prijs...
maar twee
prijzen!
2016

2016

WINNAAR
Internationale Aandelen

WINNAAR
Gemengde Fondsen – Flexibel Risico

Al drie jaar op rij zet De Tijd Vector Asset Management
in de top 3 van beste beheerders in de categorie
internationale aandelenfondsen. Dit jaar eindigden we
zelfs helemaal bovenaan het ranglijstje.

In deze categorie leverden we dit jaar voor de eerste keer strijd om
een Fund Award. Als beloning voor een consistent en kwaliteitsvol
beheer kaapten we meteen de hoofdprijs weg.

Vector Asset Management dong dit jaar mee naar de Fund Awards in
2 categorieën. Ze allebei winnen is geen toeval, wel het resultaat van
15 jaar gedreven wetenschappelijk onderzoek naar wat de ﬁnanciële
markten drijft. Mochten de beurzen eﬃciënt zijn, zou beleggen de enige
discipline zijn waarin hard werken uiteindelijk niet wordt beloond.
Wij weten ondertussen beter...
We danken uitdrukkelijk onze klanten, onze partners, en onze
investeerders van het eerste uur, voor hun jarenlange steun.

Vraag naar onze fondsen bij uw adviseur, private bank of online broker. Onze fondsen zijn beschikbaar bij:
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Robuustheid in een fragiele wereld

Het ziet er eigenlijk niet naar uit dat
de centrale bankiers zich volledig
bewust zijn
van de risico’s van hun
Flossbach von Storch Invest S.A. • 6, Avenue Marie-Thérèse • 2132 Luxembourg • Luxembourg
nulrentebeleid.
Ze282
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weg voortzetten – en het renteniveau
volgens ons nog lang kunstmatig laag
houden – en niemand weet waar deze
weg naartoe leidt. Dit heeft belangrijke
gevolgen voor beleggers.
Welke crisis de financiële wereld ook doormaakt, de centrale banken volgen altijd
dezelfde impuls: ze versoepelen hun monetaire beleid – en wel op zo’n inflatoire
wijze, dat de beleggers al rekenen op hun
ondersteuning. Dit werd opnieuw duidelijk
door de reacties op de weer oplaaiende crisishaard na het Brexit-referendum. Deze afhankelijkheid van het beleid van goedkoop
geld maakt de financiële markten op lange
termijn echter niet stabieler, maar juist fragieler. Het immuunsysteem van de financiële markten wordt zwakker en zwakker.
Niemand weet hoe lang de fase van extreem
lage rente zal duren. Niemand weet wat
daarna komt. Er valt niet uit te sluiten dat de
reeds doodverklaarde inflatie een renaissance beleeft - bijvoorbeeld door het gebruik van
helikoptergeld. Het is echter onmogelijk om
het juiste tijdstip hiervan te voorspellen.
In principe hebben beleggers drie mogelijkheden om op de fragiliteit van het financiële
systeem te reageren:
•

•
•

De eerste, ze vertrouwen op de almacht
van de centrale banken om elke crisis te
kunnen oplossen.
De tweede, ze zetten alles op de volgende crisis van het financiële systeem.
De derde mogelijkheid, ze kiezen een
robuuste beleggingsstrategie met voldoende risicobuffer om zonder al te
veel verlies crises te doorstaan zonder
daarbij het grootste deel van het rendementspotentieel op te offeren.

Beleggers die de eerste variant kiezen, denken op korte termijn en onderschatten de

risico’s op lange termijn. Ze vertrouwen op
een continue wereld, maar sluiten de ogen
voor het gevaar van structurele breuken.
Het grootste deel van hun vermogen zit
in langlopende staatsobligaties met rendementen die in de buurt van nul liggen of
hier zelfs onder. Ze bezwijken waarschijnlijk zelfs voor de ‘goedkope’ aandelen van
door de crisis geraakte banken of illiquide
beleggingen die in dit klimaat van lage rente
in vergelijking nog aantrekkelijke rendementen beloven, bijv. vastgoedfondsen met een
hoog aandeel aan Britse eigendommen.
De tegenhanger van deze belegger is een
belegger die speculeert op de ‘ondergang
van de beurs’, maar niet weet wanneer dit
gebeurt. Een dergelijke strategie is kostenintensief. De belegger moet bereid zijn om
voor onbepaalde tijd kleinere verliezen te incasseren die tot aanzienlijke totale verliezen
kunnen aangroeien, totdat hij de jackpot
wint. Hoe langer de beoogde gebeurtenis
op zich laat wachten, des te duurder wordt
de strategie. Het is zelfs mogelijk dat deze
gebeurtenis zich nooit of te laat voordoet.
Dan blijft er nog het derde alternatief over:
een robuuste beleggingsstrategie waarmee wij jarenlang goede resultaten hebben bereikt. De kern van de strategie is
een brede portefeuille bestaande uit kwaliteitsaandelen, bedrijfsobligaties en goud.

Aandelen dienen naar onze mening een belangrijk deel uit te maken van een dergelijke
portefeuille. Niet zomaar aandelen, niet die
van de brede markten, maar echte kwaliteitswaarden; aandelen van bedrijven die
gegarandeerd winsten behalen, die robuust
groeien, wereldwijd actief zijn en weinig
schulden hebben. Deze aandelen zouden
– hoewel de koersen ervan in de afgelopen
jaren reeds duidelijk zijn gestegen – op lange termijn het meeste profijt halen uit het
nulrenteklimaat.
Bij obligaties hebben de beleggers geen andere keuze dan opportunistisch te handelen
– koersdalingen afwachten en hier dan gebruik van maken. Bij hun keuze zouden de
beleggers niet moeten afgaan op het oordeel van de ratingagentschappen. Hun beoordelingen zeggen meestal weinig over de
feitelijke kredietwaardigheid van een schuldenaar. Een eigen analyse van de kredietkwaliteit is daarom dringend noodzakelijk.
Wij zijn van mening dat goud in een fragiele wereld een vast bestanddeel moet zijn
van een breed opgestelde portefeuille - als
verzekering tegen bekende en onbekende
risico's, en vooral ook tegen de niet in te
calculeren gevolgen van het agressieve beleid van de centrale bank. De sterk gestegen
vraag naar goud zou dan ook een aanwijzing kunnen zijn dat steeds meer beleggers
het edelmetaal als veilige-haven-valuta zien
– wereldwijd.
Tenslotte zouden beleggers moeten letten
op de liquiditeit van hun portefeuille; liquiditeit is belangrijk om flexibel te kunnen
reageren op wijzigingen in het beleggingsklimaat en profijt te halen uit beleggingsmogelijkheden als deze zich voordoen.
In turbulente fasen is een dergelijke strategie veerkrachtig genoeg om eventuele
verliezen te beperken tot een aanvaardbaar
niveau. In kalme tijden kunnen daarmee
goede resultaten worden geboekt. Kortom:
een robuuste beleggingsstrategie voor een
fragiele wereld.

Een robuuste beleggingsstrategie:
ons antwoord voor een fragiele wereld

Flossbach von Storch Invest S.A. • 6, Avenue Marie-Thérèse • 2132 Luxembourg • Luxembourg
Telefoon +352 282 251 11 • Mobiel +352 621 366 663 • eric.pittomvils@fvsag.com • www.fvsinvest.lu
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Europa: verbeterende economische basisgegevens én
beleggingskansen ondanks een drukke najaarskalender
Interview met Augustin Picquendar,
medebeheerder van DNCA Invest Evolutif
De markten beleven een zeer rustige zomer, in tegenstelling tot vorig jaar en na een periode van sterke volatiliteit voor alle activaklassen
in de nasleep van het Brexitreferendum.
Het najaar daarentegen kondigt zich eerder woelig aan gezien de risico’s in monetair (Fed), politiek (Italiaans referendum, Amerikaanse
verkiezingen) en economisch (China) opzicht.
De bezorgdheid omtrent de wereldwijde groei is nog steeds niet geweken als gevolg van de moeilijkheden in een aantal opkomende
landen die geconfronteerd worden met interne crisissen of industriële overcapaciteit.
De Europese aandelen werden niet gespaard door het negatieve sentiment, ondanks het economische herstel in de eurozone.
De waardering van Europese aandelen ligt weliswaar boven het historische gemiddelde, maar de winstvooruitzichten per aandeel
blijken weinig ambitieus (-5 % in 2016 voor de MSCI Europe en +5 % in 2017).
In een omgeving van historisch lage rentevoeten biedt het rendement van aandelen – de dividend yield van de aandelenmarkt
bedraagt 3,6 % en wordt ruimschoots gedekt door een Free Cash Flow Yield van 8 % (bron Bloomberg) – een onmiskenbare steun met
een Bund die zich zelfs in negatief territorium bevindt (-0,09 %) en een Franse staatslening op 0,14 %.
De huidige marktwaardering kan daardoor standhouden ondanks de historische premie.
Vandaar dat we de voorkeur moeten blijven geven aan Europese aandelen, die profiteren van het nog steeds aanwezige economische
groeipotentieel in de eurozone.
Het najaar zal gekenmerkt zijn door een drukke kalender
met drie belangrijke geopolitieke afspraken: de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, een eventuele renteverhoging door de Fed
en het Italiaanse referendum over de grondwettelijke hervormingen.
Verwacht wordt dat de volatiliteit op de internationale
aandelenmarkten opnieuw zal toenemen.
Ook al gaan wij ervan uit dat de verkiezingen in het voordeel van
Hillary Clinton zullen uitdraaien, toch zal het parlement wellicht
verdeeld blijven met een republikeinse Senaat en een democratisch
Congres, wat de manoeuvreerruimte van de nieuwe bewoner van
het Witte Huis hoe dan ook zal inperken.
De Fed zal waarschijnlijk wachten tot december om haar rente op te
trekken. Gezien de verkiezings-kalender is het weinig waarschijnlijk
dat dit reeds in september zal gebeuren.
Italië is dan weer het voorwerp van bezorgdheid met het referendum
over de grondwettelijke hervormingen en de afbouw van de
macht van de Senaat zoals voorgesteld door Matteo Renzi met de
bedoeling het land politiek stabieler te maken. Feit is dat sinds 1945
geen enkele regering een volledige legislatuur heeft standgehouden.
Een “nee” zou de deur kunnen openen voor een periode van grote
onzekerheid. Renzi heeft zijn politieke lot in de weegschaal gelegd
en de laatste peilingen wijzen op een zeer onzeker resultaat met
gemiddeld 40 % onbesliste kiezers. Het vertrek van Matteo Renzi zou
leiden tot nieuwe verkiezingen en wellicht een verdere opmars van
de anti-Europese Vijfsterrenbeweging. Een dergelijk scenario zou de
volatiliteit in de zone kunnen opdrijven.
In deze context zal het monetaire beleid van de ECB wellicht uiterst
inschikkelijk blijven.
Vandaar dat het aangewezen is een blootstelling aan Europese
aandelen te behouden.
Europa zal in 2016 de grote economische zone zijn en zou relatief
gezien de sterkste positieve winstvariatie laten optekenen. De
groeivooruitzichten voor de eurozone bedragen om en bij de +1,7 % in
2016 tegenover +1,6 % in 2015 (bron: Factset Economic Aggregates).
De kredietverstrekking aan gezinnen en bedrijven getuigt van een
relatief sterke economische dynamiek. Deze positieve dynamiek
doet vermoeden dat de potentiële winstgroei bij de bedrijven het
sterkst is in de eurozone.

Het stijgingspotentieel van de transactievolumes in de dienstensector
en de uitrustingen dankzij de kleinhandelsverkopen en de
bedrijfsinvesteringen blijft dus intact in de eurozone. Dit herstel van
de volumes wordt ook stilaan zichtbaar in de bouw, een sector die
traditioneel het meest tijd nodig heeft om van koers te veranderen. Een
en ander zal de bedrijven in staat stellen eindelijk van hun operationele
hefboom te profiteren. Deze werd door hun management versterkt
tijdens de crisis en gedurende de kwetsbare periode van 2010 tot
2015 toen de eurocrisis en de vertraging in China wogen op de
wereldwijde handel.
Europa is zeker niet beschut tegen externe schokken, maar de
intrinsieke groeifactoren blijven hun werk doen, zoals blijkt uit de
macro-economische indicatoren, die goed standhouden na de
Brexit.
De publicaties van het tweede kwartaal en het positieve discours van
de bedrijven ontkrachten bovendien de meest pessimistische visies
op de eurozone.
Het verschil tussen de waarderingen van Amerikaanse en Europese
aandelen loopt op tot om en bij de 25 % in het voordeel van
Europese aandelen, terwijl de economische dynamiek zich veeleer
in Europa situeert. Deze relatieve risicopremie werd nooit bereikt
sinds de eurocrisis, terwijl de Europese economische basisgegevens
de goede kant opgaan.
Zonder politieke rampspoed (bijvoorbeeld naar aanleiding van het
Italiaanse referendum) die de vrees van de beleggers op de spits zou
drijven, zou de markt deze anomalie uiteindelijk moeten corrigeren.
Redactie beëindigd in Parijs op 23/08/2016

www.dnca-investments.com

DNCA Investments is een geregistreerd handelsmerk van DNCA Finance.

Performance
door discipline

Want uw vermogen is kostbaar.
DNCA biedt een prestatiegericht aanbod
van fondsen in Europese aandelen en
obligaties rond vier beheertypes :
obligatair, gediversiﬁeerd, absolute return
en aandelen.
Deze fondsen beantwoorden op termijn
aan uw speciﬁeke patrimoniale behoeften
en worden beheerd in een constante
zorg voor de beheersing van risico en
rendement.
Neem contact op met uw ﬁnancieel adviseur.

dnca-investments.com
DNCA Finance Luxembourg
1, place d’Armes L-1136 Luxembourg
Tel : +352 28 48 01 55 23
DNCA Investments is een geregistreerd
handelsmerk van DNCA Finance

PUBLIREPORTAGE

Schroders incomeIQ
Investeerders helpen om beter te beleggen
dankzij dieper inzicht
Iedereen heeft inkomsten nodig, of ze
nu uit werk of beleggingen komen, maar
allemaal moeten we betalen voor onze
dagelijkse behoeften of voor de dingen
die het leven aangenamer maken. De
noden van uw cliënten kunnen variëren
naargelang de fase van hun leven waarin
ze zich bevinden alsook hun persoonlijke
wensen. Beleggen kan een belangrijke rol
spelen om uw cliënten te helpen in elke
fase van hun leven hun doelstellingen te
realiseren.
Wanneer we beleggen spelen ook emotionele factoren een rol en deze leiden ertoe dat
we ons op een bepaalde manier gedragen.
Die - vaak onbewuste - reacties zijn eigen
aan de meeste mensen, ongeacht de fase in
hun leven, hun inkomensbehoeften of hun
beleggingsmogelijkheden. Door zorgvuldig
rekening te houden met de relatie tussen de
doelstellingen en de emoties van uw cliënten, kan u hen helpen hun doelstellingen te
bereiken.
Schroders IncomeIQ is een kenniscentrum
waar u richtlijnen, tips en hulpmiddelen
vindt om deze onderwerpen met uw klanten
te bespreken en hen te helpen onderbouwde
beslissingen te nemen om hun inkomensbehoeften doeltreffend in te vullen.

Financiële gedragswetenschap – een
nieuwe dimensie in beleggen?
Allemaal maken we wel eens keuzes die
geen hout snijden, dat is nu eenmaal de
menselijke natuur, en allemaal zijn we geneigd in een bepaalde (soms irrationele)
richting te denken. Dat noemen we gedragsneigingen of 'behavioural biases'. Financiële gedragswetenschap is een wetenschappelijk domein dat deze gedragsneigingen
onderzoekt en inzichten uit de cognitieve
psychologie toepast op economie en financiën om te verklaren waarom we geneigd
zijn om die irrationele financiële beslissingen te nemen.

Misschien overschatten uw cliënten hun
eigen financiële inzicht wel? Ons eigen wereldwijde onderzoek suggereert dat dit een
significante tendens is – van de 20.000 ondervraagde beleggers was 51%1 van mening
dat zij beleggingen beter begrepen dan de
gemiddelde belegger. In België geloofde amper 15%1 van de respondenten dat zij minder inzicht hadden in beleggingen dan het
gemiddelde. In het algemeen overschatten
mensen hun beleggingstalent en deze zelfoverschatting of 'overconfidence bias' kan
tot beoordelingsfouten leiden.
Het is ook mogelijk dat sommige van uw
cliënten aan een ‘voorkeur voor het heden’
of 'present bias' lijden, waarmee ze een sterke voorkeur hebben voor het heden en de
neiging hebben om te focussen op het hier
en nu, soms zelfs ten koste van hun toekomstplannen. 52%1 van de ondervraagde
Belgische beleggers belegt liever op kortere
termijn met een voorkeur voor beleggingen
met een beleggingshorizon van gemiddeld
slechts drie jaar of minder, en 25% zelfs voor
minder dan een jaar! Slechts 15%1 keek liever
op de lange termijn door hun beleggingen
vijf jaar of meer aan te houden (de minimale
periode die veel adviseurs en vermogensbeheerders aanraden). Een typisch probleem
van investeerders die hun beleggingen over
zo'n korte periode aanhouden, is dat ze de
bodem en de top van de markten trachten te
voorspellen. Dit is zelfs voor professionele
beleggers bijzonder moeilijk en door toch te
proberen de markten te timen zetten deze
beleggers hun kapitaal en hun inkomstenvooruitzichten op het spel.

Schroders incomeIQ helpt de belegger
zelfbewuster te worden
Stel u voor hoeveel beter de financiën van
uw cliënten ervoor zouden kunnen staan als
hun beslissingen op inzicht in plaats van
instinct gebaseerd waren – en dat is exact
waar incomeIQ voor is ontworpen, om u en
uw cliënten daarin te helpen.

De kern van incomeIQ is een test die werd
ontwikkeld in combinatie met academische
gedragswetenschappers. Die test beoordeelt het financiële gedrag van uw cliënten
en legt gedragsvoorkeuren bloot die een
invloed kunnen hebben op hun beleggingsbeslissingen en hun financiële toekomst. De
bedoeling is uw cliënten zelfbewuster te maken door hen inzicht te verschaffen en hen
te laten zien hoe ervaringen uit het verleden,
attitudes en hun achtergrond hen kunnen
beïnvloeden.
De resultaten van de test stellen u in staat
het gedrag van uw cliënten beter te begrijpen, zinvollere gesprekken te voeren over
hun inkomens- en beleggingsdoelen en uiteindelijk een beleggingsplan te ontwikkelen
waarin met alle belangrijke aspecten rekening wordt gehouden.
De Schroders incomeIQ-test vindt u op
www.schroders.be/incomeIQ.
Bezoek de website en ontdek een schat aan
informatie die uw cliënten kan helpen om
rijpere en zelfbewustere beleggers te worden.

1

Bron: Schroders Global Investor Study 2016.

Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend
bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal
is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of
beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit
document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke
beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk
dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag
niet terugkrijgen.
Dit document geeft de meningen en opvattingen van
Schroders weer. Deze kunnen veranderen.
Uitgegeven door Schroder Investment Management
Limited, 31, Gresham Street, EC2V 7QA. Geautoriseerd
en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.Ten
behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken
worden opgenomen of beluisterd.

De toolbox voor verstandige beleggingen

Hoe plannen uw cliënten hun inkomsten?
Zijn de voorzieningen die ze hebben getroffen voldoende?
Met Schroders IncomeIQ kunt uw cliënten helpen inzicht
te krijgen in hun inkomensdoelen, hun houding ten opzichte
van risico en de natuurlijke gedragsneigingen die van
invloed zijn op hun beleggingsbeslissingen. Vervolgens kunt
u naar de meest geschikte beleggingsoplossingen zoeken.
Schroders voorziet al meer dan 200 jaar in de behoeften
van zijn cliënten met een uitgebreid aanbod
inkomensoplossingen.
Help uw cliënten vandaag nog zelfbewuster te beleggen –
www.schroders.be/incomeiq

www.schroders.be/incomeiq
Uitsluitend voor professionele beleggers en adviseurs. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.
De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde
bedrag niet terugkrijgen. Uitgegeven in oktober 2016 door Schroder Investment Management Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd
door de Financial Conduct Authority. RC60137
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Invesco Global Targeted Returns Fund:
Gebruik de kracht van ideeën
Hoe kapitaalgroei behalen en tegelijkertijd
een neerwaarts risico in volatiele markten
beperken? Het Multi-Asset team van Invesco Asset Management Limited gebruikt
hiervoor de kracht van ideeën. Het Multi-Asset team is daarbij vrij om alle investeringsideeën te overwegen, overal ter wereld,
zonder beperkingen in beleggingscategorieën. Het team identificeert wat de beste
manier is om deze ideeën te combineren in
een breed gespreide portefeuille, rekening
houdend met de te beheren risico's.
De beleggingsstrategie
De beleggingsstrategie van het Invesco
Multi-Asset team is gebaseerd op ideeën.
Het beleggingsteam gebruikt daarvoor een
vernieuwende investeringsbenadering. Deze
strategie is niet gebaseerd op een diversificatie van activaklassen of geografische spreiding maar “op een diversificatie van investeringsthema's en van risico's, zonder enige
beperking, en juist daarom met een fundamentelere visie”, start David Millar – hoofd
Multi-Assets bij Invesco Asset Management
Ltd - zijn betoog. ”Regels voor de allocatie
aan een activaklasse of een bepaalde index
kunnen het langetermijndenken schade toebrengen” vervolgt hij. In deze benadering
worden ideeën, hun risico's en hun voordelen geïdentificeerd en daarnaast ook de beste
manier om deze te implementeren via een
breed gamma aan activa, om deze vervolgens te combineren in een portefeuille met
een duidelijk beleid van risicobeheer. “Wij beslissen bijvoorbeeld om op het juiste tijdstip
in te spelen op de Europese ondernemingen
en nadien dat aandelen (met enkele afgeleide producten om onze posities in te dekken)
daarvoor vandaag het beste instrument zijn.
Wetende dat risicodiversificatie zijn oorsprong vindt in de combinatie van ideeën”,
aldus David Millar.
Het resultaat
Het fonds streeft naar een rendement van
5% boven de Euribor 3 maanden (of een
gelijkwaardige rentevoet) met een volatiliteit die de helft lager is ten opzichte van
wereldwijde aandelen en dit alles over een
vooruitschrijdende periode van 3 jaar. Er

is echter geen garantie dat het fonds haar
positief rendement of haar volatiliteitsdoel
zal bereiken. “Het fonds heeft als doel om
de verhouding rendement/volatiliteit voor
een gedeelte van de portefeuille te beheren,
om een obligatiegedeelte te vervangen door
nieuwe marktinzichten, of een aandelenallocatie te vervangen” aldus David Millar.
Het team
David Millar leidt het Multi-Assets team bij
Invesco Asset Management Ltd en wordt
bijgestaan door twee compartimentbeheerders, Dave Jubb en Richard Batty. Gezamenlijk hebben ze ruim 60 jaar ervaring in
beleggingen, waarvan 15 jaar in het beheer
van absolute return-compartimenten. Het
volledige Invesco Multi-asset team bestaat
daarnaast ook nog uit 2 ervaren beleggingsspecialisten. In Henley (UK) worden zij omringd met andere specialisten op het vlak
van fundamentele analyse. Natuurlijk kunnen zij een wereldomspannende blik krijgen
door beroep te doen op de vaardigheden en
de know how van de portefeuillebeheerders
en specialisten uit het netwerk van beleggingscentra van Invesco.
De werkwijze
Het team werkt in 3 fases om de ideeën om te
vormen tot een breed gespreide portefeuille.
De eerste fase bestaat erin deze ideeën te
zoeken en te valideren. “Wij letten op de
macro-economische trends en de dynamiek
van de onderliggende waarden. Zowel binnen het team, als met andere experts uit de
Invesco groep, wordt permanent overlegd”,
zegt David Millar. “Elk idee moet zijn plaats
krijgen in de portefeuille, en daarvoor is
eensgezindheid vereist binnen het team.
Het team moet duidelijk aangeven hoe en
waarom de link tussen rendement en risico
aangebracht wordt.”
Vanaf dit stadium wordt elke uitdaging geëvalueerd in functie van de intrinsieke volatiliteit,
de invloed op andere ideeën en de impact
op de globale volatiliteit van de portefeuille,
maar ook de maximale winsten of verliezen.
Zo bevinden zich onder de actuele thema's,
die elk kwartaal herbekeken worden, het af-

vlakken van de curve van de Europese rente
op 5 tot 10 jaar, groeiverschillen die nog niet
in de deviezen weerspiegeld zijn, de daling
van de rente op 10 jaar in sommige landen,
verschillen qua volatiliteit, etc. Om deze
ideeën optimaal uit te drukken selecteert
het team financiële instrumenten waaronder
aandelen, obligaties en afgeleide producten
die 9 verschillende activaklassen betreffen.
Op basis van een statistische analyse en
een specifieke evaluatie door het team,
bestaat de tweede fase erin de risico's te
bestuderen die aan de combinatie van de
ideeën zijn verbonden; zo wordt een gediversifieerde portefeuille opgebouwd. Deze
studie wordt parallel uitgevoerd, zowel intern als door een team van controllers dat
de risico's onafhankelijk van het beheersteam evalueert.
De twee teams zetten zo de variabelen
met betrekking tot de liquiditeit en het vertrouwen van de belegger om in modellen
om alle mogelijke scenario's te evalueren;
dat doen ze ook met de resultaten van de
portefeuille in geval van 'mogelijke' of 'extreme' gebeurtenissen: de crash van 2008,
het uiteenvallen van de Eurozone, enz. Elk
idee heeft ongeveer hetzelfde gewicht in de
portefeuille, “om geen centraal scenario te
worden indien het een slechte beslissing
zou blijken te zijn” verklaart David Millar.
Een derde fase is de implementatie van
de ideeën, die allemaal nauwgezet onderworpen zijn aan de criteria van het onderhandelingsproces, van controles van hun
conformiteit en van goed bestuur. Beleggingsideeën blijven meestal twee tot drie
jaar in portefeuille. Zodra het idee is aangenomen en wordt toegepast, wordt het minstens vier keer per jaar opnieuw onder de
loep genomen. Want bij elke maandelijkse
vergadering wordt een derde van de ideeën
opnieuw ter discussie gesteld.
“Het zoeken naar rendement zonder onverantwoorde risico's vertaalt zich in een
vraag naar multi-asset-producten. Wij zijn
van mening dat de enige echte vorm van
diversificatie een soepelere benadering is.”
besluit David Millar.

Gebruik de kracht van ideeën

Gebruik de kracht van ideeën
Invesco Global Targeted Returns Fund
Het doelmatig aanwenden van de kracht van ideeën leidt vaak tot grootse resultaten.
Dat geldt in tal van domeinen, ook in de wereld van beleggen. De beheerders van
het Invesco Global Targeted Returns Fund gaan daarom op zoek naar veelbelovende
ideeën die ze vervolgens tot een evenwichtige en effectieve mix verwerken.
Het team selecteert investeringsideeën wereldwijd, zonder beperkingen qua
beleggingscategorieën. Risicobeheersing door middel van een breed gespreide
portefeuille is de voornaamste doelstelling.
Het fonds bevat gemiddeld tussen de 20 en 30 macro-economische lange termijn
investeringsideeën, in de volgende domeinen:

Grondstoffen
Instellingen
voor collectieve
belegging

Volatiliteitsinstrumenten

Vastgoed

Ideeën

Overheidsobligaties

Valuta’s

Aandelen

Bedrijfsobligaties

Inflatiegeïndexeerde
producten

Lees meer over de kracht van ideeën: www.invescogtr.com/eu

Risicowaarschuwingen: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en
mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. Het fonds zal beleggen in derivaten (complexe instrumenten) met een significante hefboomwerking, wat zal resulteren in sterke fluctuaties in de
waarde van het fonds. Het fonds kan schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit aanhouden, wat kan resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het fonds. Het fonds kan worden
blootgesteld aan tegenpartijrisico indien een entiteit waarmee het fonds zaken doet insolvabel wordt, wat kan resulteren in financiële verliezen. Dit tegenpartijrisico wordt door de vermogensbeheerder
beperkt door het gebruik van onderpand.
Deze advertentie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers en financieel adviseurs in België en is niet bedoeld voor particuliere beleggers. Invesco verstrekt hiermee geen
beleggingsaanbeveling. Een aanbod kan slechts worden gedaan op basis van de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de compartiment & aandelenklasse specifieke Essentiële
Beleggersinformatie (KIID), de prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy bij onze verdelers en op het Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) kantoor,
Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor,
Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Indien de investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle
overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), de prospectus en het tarievenoverzicht.
Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en
aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden
gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be. Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be.
CE1395/2016
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Mentor Instituut voor Vermogensanalyse.
Speerpunten in vermogensoverdracht en
successieplanning.

Bent u zich bewust van de meerwaarde van vermogensengineering en successieplanning voor u en uw cliënten? Op het
BZB-congres verduidelijken Stéphanie Dekens, estate strategy
& legal officer bij Mentor NV Instituut voor Vermogensanalyse,
en Geert Vereeken, legal counsel bij FinCent NV, het u graag tijdens de Median workshop. Hierbij alvast een voorsmaakje van
de thema’s die aan bod zullen komen.

Sinds Vlaanderen verantwoordelijk is voor de invordering van erfen registratiebelastingen, zijn bestaande principes niet meer vanzelfsprekend. Vlabel laat zich immers opmerken door haar eigenzinnige interpretatie van bestaande wetgeving waarbij zij afwijkt van
federale administratieve standpunten. Hoe daarmee om te gaan?

De zorgvolmacht
De verzekeringsgift
Kan uw cliënt de rechten op een levensverzekeringscontract nog
fiscaal vriendelijk aan de begunstigde schenken, gezien het actuele standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)? Dient de
begunstigde schenkbelasting te betalen en zo ja, aan welke tarieven? Is daarenboven bij het overlijden van de oorspronkelijke verzekeringnemer erfbelasting verschuldigd? Kan uw cliënt, gezien
het huidige onzekere fiscale klimaat, nog tot een verzekeringsgift
overgaan? Zo ja, op welke manier?
Veel particulieren hebben levensverzekeringen onderschreven van
tak 21 (spaarverzekeringen) of tak 23 (beleggingsverzekeringen), die
binnen hun roerend vermogen een belangrijke positie kunnen innemen. Specifiek beleggingsverzekeringen zijn tegelijk instrument
van beleggen, van voorzorg en van vermogensoverdracht en successieplanning. Dat laatste aspect krijgt de laatste jaren groeiende
aandacht in vermogensengineering, als juridisch en fiscaal correcte
techniek om roerend vermogen over te dragen naar de volgende
generatie.
Bij het afsluiten van een levensverzekering valt de keuze vaak op een
AAB-configuratie waarbij A, als verzekeringnemer en verzekerde bij
leven, bedingt ten behoeve van een derde, de begunstigde B. Deze
uitkering is onderworpen aan erfbelasting conform de fictiebepaling
van artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).
Is een verzekeringsgift met overdracht van rechten aan de begunstigde fiscaal interessanter? Is een notariële akte vereist? Wat is
de belastbare grondslag van de schenkbelasting? Is deze laatste
bevrijdend of is bij het overlijden van de oorspronkelijke verzekeringnemer toch supplementair erfbelasting verschuldigd? Wat is de
motivatie daartoe? Zijn er fiscaal correcte oplossingen?

Wat is een zorgvolmacht? Moet uw cliënt een notaris inschakelen
of kan hij of zij dat document onderhands opstellen? Wat mag uw
cliënt bij de redactie niet uit het oog verliezen? Wie stelt hij of zij
het best aan als lasthebber? Wat gebeurt er als de lasthebber zijn
of haar bevoegdheden misbruikt en kan uw cliënt dat bij voorbaat
afschermen? Is een zorgvolmacht geen essentieel initiatief voor al
uw vooruitziende cliënten?
De nieuwe regeling om wilsonbekwaamheid bij voorbaat op te
vangen met een zorgvolmacht is van kracht sinds 1 september
2014. Een zorgvolmacht of verklaring van voorkeur komt tot stand
wanneer de lastgever nog volledig gezond van geest is, maar wil
anticiperen op mogelijke wilsonbekwaamheid met fysieke of psychische oorzaak. Een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel
tegen toekomstige onzekerheid. Wat zijn de voorwaarden? Is de
tussenkomst van een notaris vereist? Dient het document geregistreerd? Vervangt de verklaring van voorkeur een testament? Als
de lastgever slechts tijdelijk wilsonbekwaam is, wanneer vangt de
volmacht dan aan?
Wie gehuwd is of samenwoont zal in eerste instantie aan de partner denken als lasthebber. Wat als de partner er niet meer is, zelf
wilsonbekwaam is of er een tegenstrijdigheid van belangen optreedt?

Het ik-opa of oma testament
Wat is het verschil tussen een gewoon testament en een ik-opa of
oma testament? Wat zijn de voordelen ervan? Wat is de verhouding tussen de contante en de nominale waarde? Benadeelt een
ik-opa of oma testament niet de eigen kinderen? Wat met hun

erfrechtelijke reserve? Is een ik-opa of oma testament al mogelijk
als de kleinkinderen nog minderjarig zijn? Is dergelijk testament
een oplossing voor controlebehoud? Is er sprake van fiscaal misbruik?
Iedere grootouder staat al eens stil bij de toekomst van de kleinkinderen en wil daarbij naast wijze raad vaak een financieel duwtje
in de rug geven. Niettemin zonder de eigen kinderen in de kou
te laten staan of te benadelen. Het gaat er integendeel om het
familievermogen zoveel mogelijk intact te houden door een fiscaal
gunstige en correcte regeling uit te werken. Bij een ik-opa of oma
testament stelt de grootouder de eigen kinderen aan als algemene
legataris waardoor ze principieel alle goederen erven, onder de
last een schuld onder de vorm van een nominaal bedrag te erkennen jegens hun eigen kinderen.
De kinderen van de grootouder blijven aldus wel degelijk erfgenamen en krijgen de volledige nalatenschap, onder de last evenwel
een door de grootouder testamentair vooraf bepaalde, niet-rentedragende vordering op hen te aanvaarden vanwege hun eigen
kinderen (de kleinkinderen van de grootouder). Hoe worden de
erfgenamen dan belast? Welk bedrag aan erfbelasting betalen ze
precies en wanneer?

De spreiding van de nalatenschap is op zich fiscaal voordelig. Het
totaal aan erfbelasting bij meerdere erfgenamen is lager dan wanneer het slechts om één enkele erfgenaam zou gaan. De tarieven
zijn immers progressief. Dat is niettemin niet het enige voordeel
van dit type testament.

Mentor NV Instituut voor Vermogensanalyse, waarvan Median
NV Financial Services for Professionals stichtend vennoot is,
begeleidt verzekeringsmakelaars, al dan niet vennoten van het
Instituut voor Vermogensanalyse, in de persoonlijke opmaak
voor hun cliënten van juridisch-technische documenten waaronder de verzekeringsgift, de zorgvolmacht, het ik-opa of oma
testament. Meer info op www.mentorinstituut.be
Als makelaar creëert u aldus meerwaarde in uw dienstverlening
en versterkt u de vertrouwensrelatie met uw cliënt. In een competitieve omgeving is dat van groot belang. Kom vrijblijvend
luisteren naar onze workshop en ontdek zelf de voordelen voor
u en uw cliënten. Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.
Median NV Financial Services for Professionals
Steenwagenstraat 48, 1820 Melsbroek
KBO 0476.765.787 RPR Brussel - FSMA 060870 A

Stemmen deze sleutelbegrippen overeen
met uw cliëntenbenadering?
Streeft u naar toegevoegde waarde,
efficiëntie en rentabiliteit?
Zoekt u naar de juiste aanpak?
Median en Mentor kunnen u helpen.
Met een uniek businessmodel.
Op uw maat gesneden. Toekomstgericht,
dynamisch en performant.
Median en Mentor reiken u de hand.
Op weg naar een succesvol partnership.

Meer info? Marjolein De Wit staat u graag te woord

02 245 01 01
marjolein.dewit@median.be
www.median.be
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Een regelmatig inkomen
in tijden van ultralage rente?
Het kan!

Beleggen in het huidige klimaat van ultralage rentevoeten is hoegenaamd geen sinecure. Het belegde kapitaal levert bijna
geen rente meer op in de traditionele veilige activaklassen zoals overheidspapier.
Vaak is er ook de wens om het kapitaal niet
helemaal op te eten, maar dat wordt moeilijk als er geen rendement meer is. Voor
wie zijn pensioen of inkomen wil aanvullen
met een regelmatig inkomen uit een roerende belegging, heeft Degroof Petercam
Asset Management een passende oplossing bedacht die elk kwartaal een vooraf
bepaalde coupon op jaarbasis uitbetaalt,
maar waarbij het kapitaal wel belegd blijft
in de financiële markten, zodat het belegde
vermogen kan blijven aangroeien.
Deze oplossing bestaat uit een fonds van
fondsen dat belegt in andere fondsen, en
dat in verschillende activaklassen. Deze
onderliggende fondsen zijn vrij van beheersvergoedingen.
Dankzij de ‘asset allocation’ wordt het risico gespreid. Een bijzondere aandacht
wordt ook besteed aan het vermijden van
risico’s, net dankzij die diversificatie en
een doordachte aanvulling met obligaties
en andere schuldinstrumenten met mogelijk minder risico.
Deze oplossing zal beleggen in een breed
scala van activa die inkomsten genereren.
Voorbeelden van effecten die in aanmerking komen zijn o.a. wereldwijde aandelen
met een hoog rendement, vastgoedaandelen met een hoog rendement, hoogrentende bedrijfsobligaties, overheidsobligaties

van groeilanden en andere typen van obligaties zoals bedrijfsobligaties van goede
kwaliteit en overheidsobligaties.
Een uitgekiend beleggingsproces aan de
hand van een kwantitatief model schat de
risicoparameters van de diverse activaklassen en hun onderlinge correlaties in. Het
model gaat op zoek naar de optimale allocatie die de voordelen van diversificatie
maximaliseert.
Concreet betekent dit dat de portefeuille
een aanzienlijk deel zal beleggen in een
brede waaier van activa die inkomsten genereren teneinde het aan het begin van het
jaar vastgelegde dividend te kunnen uitkeren.
Als tegengewicht tegen deze meer risicovolle activa zal het fonds zijn portefeuille
ook diversifiëren naar obligaties en andere
schuldinstrumenten met mogelijk minder
risico, deels via het gebruik van afgeleide
producten. De correlaties tussen de verschillende activaklassen en de risicoparameters zijn evenwel niet constant, maar
schommelen naargelang de marktomgeving. Een continue opvolging hiervan zal
dan ook een belangrijk aspect zijn van
het beheer. Via een gedisciplineerd beleggingsproces zal de portefeuille aangepast
worden aan de wisselende marktomstandigheden.
De doelstelling bestaat er voor elk boekjaar in om een coupon uit te betalen van
minimaal 3% op jaarbasis. Deze wordt elk
jaar herzien en bedraagt 3% voor 2016. De

coupons worden elk kwartaal op de rekening van de belegger gestort die heeft gekozen voor de uitkeringsdeelbewijzen. Er
bestaan echter ook kapitalisatieaandelen
voor beleggers die de cashflows niet uitgekeerd hoeven te krijgen.
De huidige portefeuillesamenstelling bestaat voor driekwart uit obligatiefondsen,
opgesplitst in hoogrentende obligaties,
bedrijfsobligaties en inflatiegelinkte obligaties. Aandelen krijgen een bescheiden plek,
en de allocatie wordt aangevuld met cash
en beursgenoteerd vastgoed.
Dit fonds van fondsen biedt een alles-in-één-oplossing voor beleggers die een
regelmatig inkomen uit hun beleggingen
nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die de
pensioenleeftijd naderen of reeds gepensioneerd zijn en hun wettelijk pensioen willen aanvullen met een bijkomend inkomen
of mensen die extra inkomsten zoeken om
de studies van hun kinderen te betalen of
voor uitgaven zoals reizen, renovatiewerken, enz. Tegenover deze regelmatige inkomsten staat een beheerst risiconiveau.
Tijdelijke dalingen van de inventariswaarde
van het fonds zijn mogelijk.

Informeren. Toelichten.
De economische en financiële
actualiteit ontcijferen.
Onze experts brengen
verduidelijking.

Volg ons op
blog.degroofpetercam.com

PUBLIREPORTAGE

Waarom een combinatie van actieve en
passieve (ETF) strategieën, beleggers het
beste van twee werelden kan bieden
Aan de ene kant de expertise van een actieve beheerder die vrij is om de best mogelijke
beleggingen te zoeken om de doelstellingen van beleggers te behalen, en dit terwijl hij
actief zijn risico beheert.
En aan de andere kant een kost-efficiënte manier om

Stap 1. Bepaal de beleggingsmix

blootstelling op te bouwen aan efficiënte markten

Eén van de belangrijkste onderdelen van de opbouw

samen met de mogelijkheid een brede waaier aan
tactische opportuniteiten te gebruiken.

van een portefeuille is de beleggingsmix of ‘asset
allocation’. De beleggingsmix bepaalt in belangrijke

Weinig traditionele beleggingscategorieën leveren

mate of een belegger zijn doel al dan niet

vandaag een rendement op van enige betekenis terwijl,

zal realiseren.

de niet-traditionele categorieën die wel nog een
aantrekkelijk rendement bieden dan weer hun eigen

Stap 2. Kies de bouwstenen

specifieke risico’sinhouden.

Om het risico te spreiden en het effect van inflatie en

Het stabiele inkomen behalen waarnaar beleggers op
zoek zijn door te beleggen in één categorie is dan ook
erg onwaarschijnlijk. Een aantrekkelijk inkomen
bereiken vandaag vraagt meer flexibiliteit, een meer
doorgedreven risicobeheer en de mogelijkheid om op
zoek te gaan naar opportuniteiten binnen een veel
bredere waaier.
Dynamisch, gemengd beheer is beter uitgerust om
beleggers het standvastige inkomen te bieden dat men
vroeger terug vond in meer traditionele inkomsten
categorieën.

kosten op het rendement te verminderen, is het
raadzaam een portefeuille op te bouwen uit een
gevarieerde combinatie van passieve en actieve
beleggingen, die toegang bieden tot markten over de
hele wereld. Voor elke beleggingscategorie in de
beleggingsmix kunnen beleggers gebruik maken van
actieve of passieve instrumenten, of een combinatie van
die twee.

Stap 3. Let op de kosten
Het is belangrijk om de kosten van beleggingen laag te
houden. Passief beheerde fondsen hebben in het
algemeen lagere kosten dan actief beheerde fondsen.

Door ETF’s en indexfondsen (Passief) te combineren

Deze kunnen dus een oplossing bieden voor die

met actief beheerde fondsen kunt u beter inspelen op

strategieën waar beleggers er niet op vertrouwen dat

de marktomstandigheden en uw portefeuille effi iënt

een actieve beheerder er consequent in zal slagen het

afstemmen op uw beleggingsdoelen en risicoprofielen.

rendement van de benchmark te overtreffen.

Hoe doet u dit?

De juiste balans

In drie stappen helpen wij u te komen tot een effectieve

De juiste verdeling van actief en passief beheerde

combinatie van actieve en passieve beleggingen in

beleggingen is in het huidige beleggingsklimaat

uw belegginsgportefeuille:

belangrijker dan ooit.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (‘FCA’), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland. Tel: +44 20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken normalerwijze opgenomen.
BlackRock is de handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. De voorbije prestaties zijn geen richtlijn voor de toekomst. De waarde van beleggingen en het inkomen dat uit deze
beleggingen voortkomt, kan stijgen of dalen en is niet gewaarborgd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Wijzigingen in de wisselkoers tussen valuta’s kan
ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen stijgt of daalt. Koersschommelingen kunnen zich merkbaar voordoen in het geval van fondsen met een hoge volatiliteit en de waarde van een belegging
kan plots en substantieel dalen. De niveaus en grondslagen van belasting kunnen veranderen van tijd tot tijd. Elk onderzoek in dit document is verkregen door en kan naar gehandeld geweest zijn door
BlackRock voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden enkel incidenteel bekend gemaakt. De meningen die worden uitgedrukt maken geen beleggingsadvies uit of enig
ander advies en zijn onderhevig aan veranderingen. Ze geven niet noodzakelijkerwijze de visie weer van enige onderneming binnen de BlackRock Group of van enig deel ervan en er worden geen
waarborgen verstrekt over de juistheid ervan. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan enig persoon om te beleggen in enig
fonds van BlackRock en is op geen enkele wijze opgesteld in dit verband.© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK,
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en de gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmarken van BlackRock, Inc. en haar dochtervennootschappen in de Verenigde Staten en
daarbuiten. Alle andere handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaren. 007258b-ERET AUG16-BEFL-RSM-4898

How do you keep building
on shifting ground?
It’s hard to know where to invest when
uncertainty is everywhere.
When returns are low, risks are high, and the
old rules just don’t seem to apply.

“So what do I do with my money?”
Keep building – in the right ways.
And on a strong trusted foundation.
Build on the team and technology trusted to manage
more money than any investment firm in the world.*

Because when you’re building for what
matters most, it matters what you build on.

Keep building at blackrock.com

*Source: Based on $4.64 trillion in assets under management as of 31/12/15. This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to
invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited (authorised and regulated by
the Financial Conduct Authority). Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registered in England No. 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. For your
protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited. ©2016 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BUILD ON
BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other
trademarks are those of their respective owners. Ref: 007258a-ERET-AUG16-RSM-4899
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Mercedes-Benz E-Klasse : Masterpiece of Intelligence
Met de nieuwe E-Klasse zet Mercedes-Benz een grote stap richting
toekomst. De tiende generatie van de zakenberline onderscheidt
zich door een helder en tegelijk emotioneel design en een hoogwaardig interieur. Bovendien kan de E-Klasse schermen met tal van
innovatieve wereldpremières die een ongeëvenaard comfort- en veiligheidsniveau verzekeren en de ondersteuning van de bestuurder
naar ongekende hoogten tillen.
Eveneens belangrijk is de nieuwe dieselmotor (2.0l – 4cilinder –
195pk – 102gr CO2/km) die zich mede dankzij de lichte architectuur
en geoptimaliseerde stroomlijn opwerpt als de prestatiereferentie
in zijn segment terwijl de nieuwe pneumatische ophanging met
meerdere kamers een onovertroffen comfortpeil en werkingsdynamiek verzekert.
Het interieur van de nieuwe E-Klasse kan worden uitgerust met
twee 12,3 duim grote hogeresolutieschermen van de jongste generatie: een unieke optie in deze categorie. De twee schermen, die
worden beschermd door een gemeenschappelijk glas, versmelten
tot een Widescreen-bestuurderspost die vrij lijkt te zweven en de
horizontale lijnen van het interieurdesign onderstreept. Bovendien beschikt de nieuwe E-Klasse als allereerste auto over aanraaktoetsen op het stuur. Net als het scherm van een smartphone
reageren ze heel nauwkeurig op horizontale en verticale veegbewegingen.
De nieuwe rijhulp- en veiligheidssystemen van Mercedes-Benz openen nieuwe wegen op het vlak van veiligheid, comfort en ondersteuning van de bestuurder.
Met de DRIVE PILOT zet Mercedes-Benz opnieuw een belangrijke
stap in de richting van autonoom rijdende auto's. De automatische
afstandsregelaar DISTRONIC houdt niet alleen een veilige afstand
aan ten opzichte van voorliggers op wegen en snelwegen maar –
en dat is een primeur – kan ze ook volgen aan dezelfde snelheid,
en dat tot 210 km/u. Dankzij deze automatische piloot hoeft de
bestuurder niet meer te remmen of te accelereren in normale omstandigheden, inclusief lichte bochten.
De actieve rijstrookwisselassistent is een van de jongste innovaties
van de DRIVE PILOT. Met behulp van radar- en camerasystemen
helpt dit systeem de bestuurder om van rijstrook te veranderen
en kan hij de berline bij
inhaalmanoeuvres naar
de rijstrook sturen die
de bestuurder kiest. Zodra de bestuurder de
richtingaanwijzer
twee
seconden of langer ingedrukt houdt, controleert
de actieve rijstrookwisselassistent of de rijstrook
vrij is en stuurt hij de auto
naar de aangrenzende rijstrook.

Het gamma intelligente nieuwigheden voor de nieuwe E-Klasse
wordt verder aangevuld met :
-

Een automatische parkeerassistent op afstand. Dit systeem
maakt het voor het eerst mogelijk om de auto vanop afstand
in een garage of parkeerplaats te laten rijden via een mobiele
app. Zo kan de bestuurder gemakkelijk in- en uitstappen bij erg
smalle plaatsen.

-

Een Car-to-x-Communication, die standaard wordt geïnstalleerd. Door bijvoorbeeld via mobiele telefoon informatie uit
te wisselen met andere wagens die verderop rijden, wordt het
mogelijk om veel vroeger te anticiperen op wat er achter de volgende bocht gebeurt en op obstakels.

-

Een PRE-SAFE® Impulse Side. Wanneer dit systeem een dreigende zijdelingse aanrijding detecteert, pompt het in een fractie
van een seconde de luchtkamers in de zijsteunen van de voorste rugleuningen op. Die extra druk volstaat om inzittenden verder weg te duwen van de deuren en zo de impactkracht op hun
lichaam te reduceren.

-

De PRE-SAFE®-sound laat, indien nodig, een kort geluidssignaal horen via het audiosysteem van de auto. Dat activeert de
natuurlijke reflex en bereidt het gehoorsysteem van de inzittenden voor op het geluid van de botsing.

-

De MULTIBEAM LED-koplampen met 84 ultrakrachtige
led-lampjes verlichten de weg automatisch met een ongeëvenaard nauwkeurige lichtbundel, zonder daarbij bestuurders van
andere wagens te verblinden. Alle functies zijn voor het eerst
volledig digitaal gestuurd en bevatten geen enkele mechanische
bediening meer.

-

De digitale sleutel steunt op het principe van 'near-field' communicatie, een technologie die het mogelijk maakt om de eigen
smartphone als sleutel te gebruiken.

De som van alle innovaties, zoals de actieve rijstrookwisselassistent
die de bestuurder op bijna magische wijze op de gekozen rijstrook
laat rijden, maakt van de E-Klasse de meest intelligente berline in
zijn segment.

5,0 - 7,3 L/100 KM •131 -170 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe GLC Coupé.
Voor elke weg die je inslaat.
Een stevige dosis power en pure emotie in één. Dat is de nieuwe Mercedes GLC Coupé.
Stap in deze knappe SUV met coupé-allures en beleef het beste uit twee werelden:
ongezien rijcomfort en elegant design in een verrassend ruim interieur.
Ga voor sportieve prestaties en opvallende looks. Welke weg je ook inslaat.
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Herkennen van de emotie bij
beleggen
Inzicht in behavioural finance

Laat de M&G Allocation-fondsen voor uw klanten werken

Marktvolatiliteit is niet altijd alleen maar gedragsgestuurd. Soms
worden marktbewegingen gerechtvaardigd door een echte verschuiving in de onderliggende fundamentals, maar vaak geloven wij 'behavioristen' dat ook menselijke emotionele impulsen een rol spelen.
Behavioural finance, de financiële gedragstheorie, kan kansen bieden aan beleggers die signaleren dat de markten om andere redenen
dan de fundamentals in beweging zijn. Gedragsgestuurde volatiliteit
is meestal van tijdelijke aard en kan daarom benut worden door beleggers die emotioneel stevig genoeg in hun schoenen staan om
ermee om te gaan.

De M&G Allocation-fondsen zijn twee flexibele, internationale fondsen met verschillende risico-rendementsprofielen die wereldwijd
beleggen in alle activaklassen, sectoren en landen. Deze flexibiliteit
stelt de fondsbeheerders in staat snel in te spelen op veranderende
marktomstandigheden.

Behavioural finance helpt de belegger beoordelen in welke mate activaprijzen te sterk stijgen of dalen op basis van de emotie van de
massa en gebruikt deze informatie bij het besluitvormingsproces. Zo
bereikte begin 2016 de bezorgdheid over de Chinese economie, een
mogelijke recessie in de VS en de groei van de wereldeconomie zijn
hoogtepunt voordat de aandelenmarkten medio januari instortten.
Een belegger zou beloond zijn als hij had onderkend dat deze marktbewegingen gestuurd werden door ruis en niet door feiten. Zoals uit
onderstaande grafiek blijkt, herstelden effecten en aandelen de weken
erop snel, wat aantoont dat de prijsdalingen van korte duur waren.

Sinds de oprichting in december 2009 is het M&G Dynamic Allocation Fund zeer succesvol geweest, niet alleen wat betreft de populariteit bij Europese beleggers, maar ook gezien de resultaten die
het heeft opgeleverd met een beheerd vermogen van ruim EUR 2,7
miljard (op 31 augustus 2016).
Verschillende beleggers hebben echter verschillende behoeften en
hoewel het beleggingsproces, de filosofie en het beleggingsteam
van het M&G Dynamic Allocation Fund voor beleggers aantrekkelijk
lijken, geven sommige beleggers de voorkeur aan een lagere risico-rendementsverhouding. Om die reden hebben wij het M&G Prudent Allocation Fund gelanceerd.
Dit fonds heeft dezelfde strategie als het M&G Dynamic Allocation
Fund, maar hanteert een voorzichtigere aanpak. Het M&G Prudent
Allocation Fund heeft een lager risico-rendementsprofiel en is bedoeld voor beleggers die hun aandelenblootstelling willen beperken
(tot maximaal 35% versus 60% voor het M&G Dynamic Allocation
Fund) om de effecten van de volatiliteit te dempen dankzij een voorzichtige strategie gericht op kapitaalgroei.
Aandelendistributie

M&G
Prudent
Allocation
Fund

Neutraal
niveau

M&G
Dynamic
Allocation
Fund

Neutraal
niveau

Aandelen

0-35%

20%

20-60%

40%

Obligaties

20-100%

70%

0-80%

50%

0-20%

10%

0-20%

10%

Overige

1

Bron: Datastream, augustus 2016

Valuta

Min. 60% euro

Min 30% euro of euro
hedged

Behavioural finance heeft niet tot doel de menselijke factor te negeren. Integendeel, behavioural finance tracht deze factor en de belangrijke invloed ervan te erkennen en te gebruiken om succesvolle
beleggingsbeslissingen te nemen.

Let op: de aandelendistributie, neutrale posities en valutawegingen zijn slechts interne
richtlijnen en zijn onderhevig aan verandering. 1 Overige: bestaat voornamelijk uit vastgoedgerelateerde effecten.

Het nut van multi-asset fondsen bij marktonzekerheid

Stacey Notteboom, salesmanager voor België, zal tijdens het
BZB-congres op donderdag 27 oktober 2016 een workshop geven
over het M&G Dynamic Allocation Fund.

Het huidige marktklimaat waarin periodes van volatiliteit waarschijnlijk zullen aanhouden, is een goede omgeving voor multi-asset fondsen. Multi-asset fondsen kunnen een deel van de risico's
beperken die het streven naar kapitaalgroei of kapitaalbehoud op
basis van één soort activa met zich meebrengt. Multi-asset fondsen kunnen ook een kosteneffectievere oplossing zijn, omdat beleggers zelf minder vaak complexe investeringsbeslissingen hoeven
te nemen. Dankzij hun flexibiliteit zijn multi-asset fondsen goed
gespreid, wat betekent dat ze kunnen bestaan uit een combinatie
van contant geld, aandelen, obligaties en vastgoed.

Deze fondsen staan het uitgebreide gebruik van derivaten toe
Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding.
Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Bron van belangrijkste informatie: M&G Statistics op 31.08.16. De waarde van beleggingen zal fluctueren. Dit betekent dat de prijs van het Fonds zowel kan dalen als stijgen, en dat u mogelijk
het oorspronkelijke door u belegde bedrag niet terugkrijgt. Deze financiële promotie is
gepubliceerd door M&G International Investments Limited. Statutaire zetel: Laurence
Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

M&G ALLOCATION-FONDSENAANBOD

FLEXIBILITEIT

VOOR ELKE BEPROEVING

M&G Dynamic
Allocation Fund

Het M&G Allocation-fondsenaanbod bestaat uit twee internationale
gemengde fondsen met uitgesproken risico/rendementsprofielen voor een
goed vermogensbeheer. Deze fondsen zijn flexibel genoeg om wereldwijd
te investeren in alle activaklassen, sectoren en landen. Deze flexibiliteit
biedt de fondsbeheerders de mogelijkheid om te handelen op snel
evoluerende marktomstandigheden en te investeren waar zij aantrekkelijke
valorisaties observeren.
Het Gemengd Beheer-team van M&G is verantwoordelijk voor 7,7 miljard
activa onder beheer en ontwikkelt al ruim 15 jaar met succes gediversifieerde
strategieën.
Performance
per 31.08.16

YTD
Geannualiseerd
2016 2015 2014 2013 2012 2011 sinds lancering*

M&G Dynamic
Allocation Fund

+2,9% +2,0% +9,8% +6,5% +9,5% +0,5%

+5,7%

M&G Prudent
Allocation Fund

+4,5%

-1,1%

–

–

–

–

–

Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal levensverzekeringen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

www.mandg.be/allocation

*Startdatum: M&G Dynamic Allocation Fund 03.12.09 en M&G Prudent Allocation Fund 23.04.15. Bron voor activa onder beheer: M&G Statistics per 30.06.16. De waarde van beleggingen fluctueert,
wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals.
Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De performance is gecalculeerd op 31.08.16 door Morningstar, Inc. “price to price”
berekend in EUR op basis van de netto dividenden herbelegd voor de aandelenklasse A in EUR van het M&G Dynamic Allocation Fund, het M&G Prudent Allocation Fund. Rating voor aandelenklasse
A-EUR van het M&G Dynamic Allocation Fund op 31.07.16 © 2016 Morningstar Europe Ltd. Alle rechten voorbehouden. Ratings moeten niet worden gezien als aanbeveling. Deze financiële promotie
is gepubliceerd door M&G International Investments Limited. Statutaire zetel: Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het
Verenigd Koninkrijk. SEP 16 / 152102
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Amerikaanse aandelen: een selectieve
benadering is van essentieel belang.
Dale Hanks
Dale is investment director aandelen bij Capital Group. Hij heeft 29 jaar
beleggingservaring en heeft gedurende deze periode uitsluitend voor Capital Group gewerkt. Dale werkt vanuit Los Angeles. In dit artikel laat Dale
zien waarom er, ondanks de neerwaartse risico’s, nog steeds redenen zijn
om optimistisch te zijn over de Amerikaanse economie. Hij legt ook uit
dat een beheerste, actieve benadering bij het beleggen in Amerikaanse
aandelen steeds belangrijker wordt.

Wat zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie?
De Amerikaanse economie heeft na de Global Financial Crisis in 2008
een gestaag herstel laten zien. Hoewel het herstel trager verliep dan verwacht – door de schuldenafbouw en herbalansering die heeft plaatsgevonden – zijn er naar mijn idee geen factoren in de nationale economie
die binnen afzienbare tijd een recessie zouden kunnen veroorzaken.
Desondanks worden de condities voor een snel herstel van economische
groei getemperd door een aantal factoren. Aan de ene kant blijft de Amerikaanse werkgelegenheid sterk, met headline werkloosheidscijfers die
zijn gedaald naar rond de 5%. In het verleden werd dit punt gezien als het
nirvana van volledige werkgelegenheid. Maar in de huidige cyclus wordt
het herstel van de werkgelegenheid getemperd door het feit dat salarisen
en productiviteit niet zodanig hebben geprofiteerd als mag worden verwacht in een periode van groei na een recessie.

Wat is de invloed van de Amerikaanse rentes op
aandelenmarkten?
Lage rentes, gekoppeld aan een verruimend monetair beleid, hebben in
de afgelopen jaren gezorgd voor een positief effect op aandelen en obligaties. Ondanks dat we acht jaar lang lage rentes hebben gezien, blijft de inflatie wereldwijd laag. Omdat hogere rentes een onhoudbare druk zullen
geven op publieke financieringen, sturen centrale banken voorlopig aan
op lagere rentes, vooral omdat er nog geen vooruitzicht is op duurzame
economische groei. In een wereld van lage groei, verwachten wij dat de
Amerikaanse rentes laag zullen blijven, ook omdat we denken dat rentes
buiten de VS niet zullen stijgen. Daardoor blijven de omstandigheden
voor Amerikaanse aandelen naar verwachting positief, maar tegelijkertijd
realiseren wij ons dat bijzonder lage rentes ook waarderingen onder druk
zetten – daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor risico en waarderingen.

ISM PMI (LHS)
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Het gemiddelde van de FED-onderzoeken naar productie is het ongewogen gemiddelde van de
onderzoekscijfers van de regionale Fed's.
ISM PMI is de Purchasing Managers Index (index van inkoopmanagers) die wordt berekend door
het Institute for Supply Management.
Gegevens per 31 maart 2016. Bron: Thomson Reuters Datastream
de laatste paar jaar op meerdere niveaus

kansen kunnen bieden voor beleggers die op

goed heeft gedaan tijdens het herstel
na de wereldwijde financiële crisis; de

zoek zijn naar een belegging op lange termijn
in Amerikaanse aandelen.

verwachtingen voor de komende tijd wijzen
op meer 'normale' omstandigheden.

Bij Capital Group heeft onze langst

Wat zijn naar uw mening enkele van de

lopende beleggingsstrategie, ICA, zich in
de loop van de tijd bewezen. Sinds 1934

belangrijkste overwegingen om voor de lange
termijn in Amerikaanse aandelen te beleggen?

heeft de strategie zich bewezen onder
goede en slechte marktomstandigheden,
tijdens mondiale conflicten en ondanks

Wat zijn de belangrijkste overwegingen om voor de lange
termijn in Amerikaanse aandelen te beleggen?
Wij zijn in de laatste fasen van een intensieve periode van economische
expansie, en een lange en sterk bull markt in Amerikaanse aandelen. Als
we vooruit kijken, dan zijn er een aantal neerwaartse risico’s, die kunnen
leiden tot een volatiele periode. Naar mijn mening kan fundamenteel onderzoek in combinatie met selectief lange termijn beleggen, gericht op
doorgewinterde bedrijven die een historie kennen van regelmatige dividendbetalingen, kansen bieden voor beleggers die voor de lange termijn
in Amerikaanse aandelen willen beleggen.

Capital Group Investment Company of America (LUX)
Dit is de filosofie achter onze oudste beleggingsstrategie, de Investment
Company of America (ICA):
- Deze strategie heeft de tand des tijds doorstaan sinds de introductie
in 1934, heeft stand gehouden in hoge en lage markten, wereldwijde
conflicten en een omgeving die gekenmerkt wordt door voortdurend
veranderende technologie.
- We hebben ons altijd gericht op ons doel: om lange termijn kapitaalgroei en inkomen te realiseren door te beleggen in kwalitatief hoogwaardige bedrijven die het potentieel hebben in de toekomst dividend
uit te keren.
- ICA is nu beschikbaar in Europa en Azië als SICAV (en is UCITS gereguleerd) en volgt dezelfde strategie die al ruim 80 jaar succesvol is
gebleken:
- sinds de introductie in 1934 heeft ICA een opbrengst gerealiseerd van
12,9%1. Over dezelfde periode heeft de S&P500 Total Return Index een
resultaat laten zien van 10,7%2.
2

In het eerste kwartaal van dit jaar is de operationele winst per aandeel
(EPS) groei voor S&P500 bedrijven op jaarbasis negatief gebleven. Toch
is de snelheid van de daling van de winst per aandeel aan het afnemen,

70

Ondertussen verwachten we lagere dividenden als gevolg van de voortdurende daling van de totale resultaten van S&P500 bedrijven. Over het
algemeen past deze daling bij het feit dat de Amerikaanse aandelenmarkt
in de afgelopen jaren op verschillende niveaus sterk is geweest gedurende het herstel van de Global Financial Crisis; naar verwachting zullen de
omstandigheden ‘normaler’ zullen worden.

1

Wat is de verwachting voor de bedrijfsresultaten en
dividendgroei?

Figuur 3: Productiecijfers vertonen
een verbetering

in lijn met de groeiende stabiliteit in de maakindustrie. Indien de economische activiteit in de tweede helft van 2016 versneld groeit, dan kan dit
positief uitpakken voor de resultaten, omdat deze een correlatie laten zien
met verandering in de groeisnelheid.

Resultaten in USD, exclusief kosten en fees. Bron: Capital Group
De getoonde benchmark is de S&P 500 Total Return Index. Bron: S&P

Voordat u besluit te beleggen dient u de volgende risicofactoren in acht te nemen:
• De waarde van aandelen en elk inkomen daaruit kan zowel dalen als stijgen, en u kunt
daarbij een gedeelte van uw inleg of volledige inleg verliezen.
• In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.
• Indien de valuta waarin u belegd sterker wordt ten opzichte van de valuta waarin de
onderliggende beleggingen van het fonds zijn uitgevoerd, dan zal de waarde van uw
belegging dalen.
• Afhankelijk van de strategie kunnen er risico’s verbonden zijn aan het beleggen in
opkomende markten of hoog renderende effecten; opkomende markten zijn volatiel
en kunnen te maken hebben met liquiditeitsproblemen.
Dit bericht is uitgegeven door Capital International Limited (geautoriseerd en gereguleerd
door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk), een onderdeel van de
Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). Dit bericht is alleen voor professionele
beleggers en niet bestemd voor particuliere beleggers. Alhoewel Capital Group zich redelijkerwijs inspant bij het gebruik van bronnen die het betrouwbaar acht, kan Capital Group
niet instaan voor de accuraatheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie.
Deze informatie is niet noodzakelijkerwijs compleet, of bedoeld als beleggingsadvies,
belastingadvies of elk ander advies© 2016 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.

Beleggen
doen we voor
generaties.

Actief beheer gericht op de lange termijn.
Bij Capital Group nemen wij onze besluiten op basis van een langetermijn
perspectief, en laten ons niet leiden door kortetermijn trends. Al meer dan
80 jaar beleggen we het vermogen van onze cliënten in bedrijven die
veerkracht hebben getoond en ook in volatiele marktomstandigheden goede
prestaties hebben laten zien. Volgens ons is fundamentele, wereldwijde
research essentieel om beleggingsmogelijkheden te ontdekken die de tand
des tijds kunnen doorstaan. Er zijn maar weinig bedrijven die zo uitgebreid
aan eigen research doen als wij. Dit stelt ons in staat om het vermogen van
onze klanten in stand te houden en te laten groeien.
Bezoek voor meer informatie onze website thecapitalgroup.com/europe

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS
Deze documentatie is uitgegeven door Capital International Limited (met vergunning van, en onder toezicht van, de Britse Financial Conduct Authority), een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group).
Deze documentatie is bestemd voor professionele beleggers, en particuliere beleggers dienen hier geen beslissingen op te baseren. Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van bronnen
waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-,
fiscaal of ander advies. © 2016 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.
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Efficient en overzichtelijk uw
dossiers beheren in de cloud
Als eerste en enige ontwikkelaar maken we bij Sigura gebruik van de meest
recente cloud ontwikkelingen. Verzekeringsmakelaars ontdekken hiermee de
voordelen van gegevensopslag, softwaretoepassing en services in de cloud.

Een web-applicatie gebruik je als volgt: je
opent een browser, logt in en gaat ermee aan
de slag.
Zo kan je als makelaar, zowel in binnen- als
in buitendienst, gebruik maken van ons
cloud-gebaseerd beheerspakket en heb je
alle benodigde informatie steeds en overal
beschikbaar en dit op eender welk type
vast of mobiel apparaat. Gegevens over
verzekeringsnemers kunnen zo in realtime
worden bijgewerkt en zijn dus altijd actueel
en beschikbaar voor al jouw collegamedewerkers. Informatie hoeft dan ook niet
langer meer op kantoor te worden ingevoerd,
schadebeheerders weten exact welke dossiers
nog verdere acties benodigen of afgesloten
kunnen worden, commerciële beheerders zien
op ieder moment welke deals er in de pipeline
zitten of aanvaard zijn en dit alles door
eenvoudig in te loggen in Sigura zowel op hun
kantoortoestel of door onderweg Sigura op hun
tablets of smartphones te consulteren.

En dat allemaal zonder bijkomende dure
hardware aan te schaffen en te beheren of
software te installeren en bij te werken. Wij
zorgen voor een veilige en betrouwbare web
-applicatie en nemen graag alle zorgen uit jouw
handen.

Alles in één
Beter inzicht in je klanten stimuleert het
onderschrijven van nieuwe polissen en dus de
groei van je kantoor, en daarmee neemt weer
de frequentie en het belang van je interactie
met de verzekeringsnemers toe. Hoe je met
die interacties omgaat – met andere woorden:
de kwaliteit van je klantenservice – wordt een
belangrijk onderdeel van jou als makelaar.

Sigura is verbonden met Sigura talk om direct
in en uitgaande gesprekken te voeren en te
registreren. Een ingebouwde mail, agenda
en ToDo applicatie maakt het eenvoudig en
overzichtelijk om zaken in te plannen. Zo kan
elke actie die je doet die betrekking heeft op
jouw portefeuille; mailen, bellen, opvolgingen
aanmaken, afspraken inboeken, enz, beheerd
worden vanuit Sigura.

“De wijze waarop je
informatie verzamelt,
beheert en gebruikt,
bepaalt of je succesvol
bent of niet.”

VANAF

Uw kantoor ... overal
waar u bent!

80

€

per maand

Ontdek het beste van Sigura in minder dan 20 minuten. Wij geven u graag een beter en
dieper inzicht. Dit kan via een online webinar of ter plaatse bij u op kantoor.
Contacteer ons vandaag nog per mail hello@sigura.eu of bezoek
onze website www.sigura.be.
Koning Leopoldlaan 1A b11 (A12)
2870 Breendonk (België)
(+32) 02 899 00 00
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Aphilion Q²:
Het kwantificeren van het kwalitatieve

Financiële adviseurs staan in België voor een investeringslandschap
dat steeds meer verdeeld wordt tussen grootbanken en gespecialiseerde boetieks. De onafhankelijke Belgische fondsenbeheerder
Aphilion biedt de markt al 15 jaar een originele aanpak aan, met een
ideale mix van innovatie, objectiviteit en wendbaarheid, en met een
sterk en coherent kader voor risicobeheer. Het resultaat is een dieper
niveau van diversificatie, en sterke relatieve returns in alle marktomstandigheden.
Aphilion was in 2001 een pionier op het vlak van kwantitatief beheer,
wat zoveel betekent als: beheer op basis van cijfers en modellen, en
met behulp van heel wat computerkracht. De modellen werken met
een universum van ongeveer 5000 aandelen wereldwijd, en krijgen
dagelijks een grote hoeveelheid aan cijfers binnen (koersen, analistenrapporten, allerlei economische cijfers). Deze cijfers worden verwerkt, en dit levert een rangschikking op van alle gevolgde aandelen
per sector en per regio. Volgens ons investeringsproces wordt enkel
ingezoomd op aandelen met de beste winstgroei, en de interessantste waardering. Waar het voor individuele beleggers extreem moeilijk
en tijdrovend is om (op basis van informatie van tientallen bronnen)
aandelen tot in de details te analyseren, is het met onze wiskundige modellen veel eenvoudiger om duidelijke signalen te vinden in
de ruis, en tot besluiten te komen. Na een kwalitatieve screening
(bijvoorbeeld het verwijderen van bedrijven waar specifieke omstandigheden zich voordoen die het model niet kan capteren, zoals bv.
overnamespeculatie) komen we dan tot de uiteindelijke selectie. De
posities worden dus volledig bepaald door de resultaten van het
model. Deze kwantitatieve aanpak maakt komaf met de gebreken van
“visie” en “sentiment” bij beleggingsbeslissingen. Dankzij deze modelmatige aanpak kan er zonder gevoelens belegd worden, en staan
emoties en sentimenten niet langer in de weg van een rationeel goede keuze. De beheerders gaan de resultaten van de modellen wel
niet op een slaafse, systematische manier volgen, maar dagelijks
een kwalitatieve evaluatie van de posities uitvoeren op basis van de
beursrealiteit.

Beleggen zonder emoties met Aphilion Q²
Aphilion Q² - Equities is een 100% wereldaandelenfonds, dat steeds
ongeveer 80 aandelen uit de ontwikkelde markten (Europa, VS, Japan) in portefeuille heeft. De resultaten spreken voor zich: het fonds
is er, zowel in opgaande als in neerwaartse markten, in geslaagd om
een mooie meerwaarde te creëren. Het fonds wist een gemiddeld
jaarlijks rendement van 7.4% op jaarbasis te behalen, netto na alle
kosten. Deze consistentie creëert niet alleen een groot verschil met
de vergelijkbare aandelenfondsen over voorbije periodes, maar laat
ook het beste verhopen voor de toekomst.

Maar 100% aandelen is niet voor iedereen weggelegd. Zelfs al kan je
achteraf terugkijken op een zeer mooi rendement, voor velen is de rit
er naartoe veel te woelig. Vandaar dat in 2014 een ‘zuster’ fonds gelanceerd werd: Aphilion Q² - Balance. Dit fonds belegt in identiek dezelfde portefeuille aandelen als het vlaggenschipfonds, maar een groot
deel van het aandelenmarktrisico wordt afgedekt met behulp van futures op aandelenindices. Een heel eenvoudige, en zeer kosten-efficiënte
manier om het risicoprofiel te verlagen. Op deze manier kan de belegger profiteren van de meer-prestaties van de Aphilion Q² selectie,
zonder onderhevig te zijn aan de algemene beursbewegingen.
De resultaten van Aphilion sinds 2001 mogen gezien worden. Bovendien werd het mooie track record van 15 jaar niet behaald door
enkele toevalstreffers of door positie te nemen op enkele grote macro-economische gebeurtenissen. Het is opgebouwd uit honderden
posities die het fonds de voorbije 15 jaar heeft ingenomen en die het
gemiddeld iets beter deden dan de markt. De ‘wet van de grote getallen’ vertaalt dit in een stabiele outperformance en, cruciaal: zorgt in
de toekomst voor een hoge herhaalbaarheid van de behaalde returns.
Het oprecht actief beheerde fonds Aphilion Q² - Equities is dan ook
een goede diversificatie voor elke fondsenportefeuille, en het defensief gemengde fonds Aphilion Q² - Balance een sterk alternatief voor
klassiekere spaarproducten met een lage volatiliteit, dat toch nog uitzicht biedt op mooie positieve rendementen in deze renteloze tijden.
Op de lange termijn vormen aandelen hét speerpunt van elke vermogensplanning. Maar bij Aphilion geen tientallen fondsen die vechten
om de aandacht van de beheerders, maar één portefeuille voor twee
duidelijke risicoprofielen. Objectieve cijfers en data zijn onze voornaamste grondstof, en onze modellen helpen om signalen en ruis
van elkaar te onderscheiden. In deze tijden van grote hoeveelheden
“big” data, zal deze taak steeds belangrijker worden. Via een maandelijkse nieuwsbrief (eenvoudig aan te vragen via de website) kunnen
beleggers en geïnteresseerden op de hoogte blijven van de evolutie
van de fondsen. Kom gerust eens langs op onze stand voor meer
informatie…

EÉN STRATEGIE,
TWEE FONDSEN:
APHILION Q² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
APHILION Q² - BALANCE (ISIN BE6270159799)
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01 / EEN ONDERNEMING OP MENSENMAAT

AXA Bank
850 medewerkers

700 verkooppunten

1.000.000 klanten

02/ ONZE MISSIE

Een bank dicht bij haar klanten dankzij:
eenvoudige producten
sterk lokaal verankerd netwerk
gebruiksvriendelijke online tools

03/ ONZE ZELFSTANDIGE BANKAGENT

Betrokken bij alle grote momenten in de levenscyclus van een persoon, gezin,
zelfstandige of kleine onderneming

onafhankelijk advies op maat - professionele kennis - grote beschikbaarheid
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0 4 / DEEL VAN EEN STERKE AXA GROEP

05/ STERKE PARTNERS

BELGIUM
de grootste schadeverzekeraar van het
land en nr. 2 in levensverzekeringen

wereldwijde private banking expertise,
beschikbaar voor iedereen

INVESTMENT
MANAGERS

één van de grootste
vermogensbeheerders ter wereld

AXA B ank Europ e nv, Vor s t la a n 2 5 , 117 0 B rus s el - I B A N B E 6 7 7 0 0 0 9 9 0 9 9 5 87 - B I C : A XA B B E 2 2
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wél een vertrouwd
gezicht voor uw
beleggingen
da’s simpel
Meer beleggingsadviseurs dan
beleggingsadvies bij uw huidige bank?
Ontdek hoe het anders kan bij de
AXA Bankagent in uw buurt of
op axabank.be/beleggen
AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC: AXABBE22
KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
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Zouden trends
De nieuwedie
generatie
de wereld
robots biedt
veranderen
ook
uw
kapitale kansen
beleggingen niet
moeten veranderen?
Pictet Themafondsen.

Drones, automatische stofzuigers en andere robotica vormen de eerste
golf van een nieuwe generatie robots die in het dagelijks leven opduiken.
Het Pictet-Robotics fonds is erop voorbereid om van deze
ontwikkelingen te profiteren.

Dankzij krachtige halfgeleiders, kleinere
onderdelen en intelligente software zijn
de huidige robots veel beter dan hun
tegenhangers van dertig jaar geleden. De
Duitse robotfabrikant Kuka berekende dat
de productiekosten 80% lager zijn dan in
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het
gewicht van robots is gehalveerd en de
onderhoudskosten zijn met meer dan twee
derde verlaagd, terwijl het prestatieniveau
van de robot is verdrievoudigd. Als
gevolg daarvan heeft Japan al autonoom
rijdende auto’s. Het is een kwestie van
tijd voordat zelfsturende auto’s op de
Belgische wegen te vinden zijn. Een
ander segment waar robots prominent
zijn vertegenwoordigd, is de medische
sector. Al in 2000 heeft de Food & Drug
Administration (FDA) de invoering van de
eerste operatierobot op de Amerikaanse
markt goedgekeurd. De verkoop neemt
snel toe en adviesbureau WinterGreen
Research voorspelt dat in 2021 de totale
marktwaarde ervan ongeveer $20 miljard
zal bedragen. Een soortgelijk patroon
ontvouwt zich op andere gebieden van de
robotmarkt. De verkoop van drones stijgt
en de efficiency in de landbouw zal verder
verbeteren dankzij vruchtbaarheids- en
vochtigheidssensoren in grond en maaien zaairobots.
Een robot kopen wordt gewoon
Volgens Karen Kharmandarian, manager
van het Pictet-Robotics fonds, betekent
dit slechts het begin van een veel grotere
beweging: ‘Cloudrobotica is een goed
voorbeeld van een nieuwe technologie die
nog in de kinderschoenen staat.

‘Momenteel is de robot bij
slechts 1% van alle ondernemingen te vinden. Stel je eens
voor wat de marktwaarde zou
zijn als dit percentage naar 2%
stijgt’

Robots kunnen de nieuwe vaardigheden
die ze op internet leren, delen met
soortgelijke robots. Dit maakt de
apparaten efficiënter en eenvoudiger te
bedienen. Een andere trend waardoor
robots beschikbaar komen voor een
groter publiek, is de prijsdaling.
Wereldwijd zijn er 6 miljoen kleine en
middelgrote ondernemingen. De meeste
ervan hebben de aanschaf van een
robot nooit overwogen. De argumenten
die hiervoor werden aangevoerd − dat
de prijs te hoog is, het apparaat te veel
ruimte in beslag neemt of dat de werking
te ingewikkeld zou zijn − gaan niet langer
op. Momenteel is de robot bij slechts
1% van alle ondernemingen te vinden.
Indien dit percentage naar 2% stijgt, zal
de marktomvang met tientallen miljarden
dollars toenemen.’ Kharmandarian is
niet de enige die enthousiast is over de
vooruitzichten van robotica. De Boston
Consulting Group voorspelde onlangs
een gemiddelde stijging van de verkoop
van robots van 10% in het komende
decennium. Deze groei belooft het
dagelijks leven te veraangenamen. ‘Enkele
generaties geleden waren werkweken van
60 uur normaal’, aldus Kharmandarian.
‘Tegenwoordig is een week goed voor 35
tot 40 uur. Het zou me niet verbazen als
de werkweek in de toekomst slechts 20
tot 25 uur bedraagt.’

Asset Management
Wealth Management
Asset Services

Zouden trends
die de wereld
veranderen ook uw
beleggingen niet
moeten veranderen?
Pictet Themafondsen.
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PARVEST SMART FOOD
Duurzaam beleggen in de hele voedselketen

Duurzame voedselproductie is een belangrijk aspect van duurzaam beleggen. De
toenemende vraag naar betaalbaar voedsel
roept ethische en milieuproblemen op. Bij
duurzaam beleggen wordt aan deze problemen aandacht besteed. In dit artikel leggen
Michael Landymore, senior fondsbeheerder,
en Lisa Beauvilain, hoofd Duurzaamheid &
ESG, uit waarom BNP Paribas Investment
Partners een jaar geleden Parvest SMaRT
Food heeft toegevoegd aan haar aanbod van
SRI-producten.

een schok, maar als de landbouwsector een
land was, stond het qua uitstoot van broeikasgassen wereldwijd op de derde plaats.

Wat wordt er bedoeld met ‘SMaRT Food’?

Om voor belegging in aanmerking te komen
moet de omzet van een bedrijf voor minstens 20% gerelateerd zijn aan de voedselsector. In de praktijk is dit percentage veel
hoger. Bedrijven moeten ook werken aan
oplossingen voor het 'milieutekort' waaraan de voedselindustrie bijdraagt door het
verbruik van water, grond en energie en ook
door verontreiniging via onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Het belangrijkste
criterium voor de selectie van aandelen is
de duurzaamheid van het bedrijfsmodel. Er
wordt bijvoorbeeld niet belegd in fabrikanten
van suikerhoudende dranken en evenmin in
zogenaamde 'faux amis' – bedrijven waarvan de producten kunnen bijdragen aan een
verbetering van de productiviteit en efficiency maar die blootstaan aan een significant
regelgevingrisico. Bijvoorbeeld fabrikanten
van anorganische meststoffen zoals nitraten
en veel chemische middelen voor gewasbescherming.

SMaRT staat voor 'Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed' (duurzaam vervaardigd en op verantwoorde wijze
getransformeerd). Vertaald naar de context
van dit fonds betekent het beleggen in bedrijven die zich richten op verduurzaming van
de voedselproductie, het voedselaanbod en
de voedselketen. Bedrijven die ernaar striven een grote verscheidenheid aan milieugerelateerde zaken aan te pakken. Volgens
ons is het ‘SMaRT’-label van toepassing op
de hele waardeketen voor voedingsmiddelen, van producent tot distributeur. En alles
daar tussenin, zoals verpakking, inspectie
en overige voedselgerelateerde activiteiten.
De productie van voedsel en de weg naar de
consument veranderen snel. Dit biedt veel
interessante mogelijkheden om te beleggen
in nieuwe technologieën en innovatieve processen.

Waar kijkt u naar bij bedrijven waarin u
wilt beleggen en welke bedrijven mijdt u
liever?
Wij kijken naar een hele reeks complexe factoren in de voedselketen, zoals waterverbruik
(de landbouw is goed voor 70% van het
mondiale zoetwaterverbruik) en afval (ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild; verder kun je hier denken
aan verpakkingsafval en achteruitgang van
de bodemkwaliteit). Dit komt misschien als

Het streven is te beleggen in bedrijven die
niet alleen een graantje meepikken van de
toenemende vraag naar voedsel, maar ook
voorlopen in die zin dat zij anticiperen op
nieuwe strengere regelgeving en veranderingen in het gedrag van consumenten. Wij denken dat deze bedrijven op den duur hun aandeel in een groeiende markt zullen vergroten.

Verder zijn wij van mening dat de nadruk op
maatschappelijk verantwoord ondernemen
en de implementatie van best practices voor
ESG-criteria de resultaatontwikkeling van een
onderneming op de lange termijn ten goede
komen. Hierbij maken we overigens wel een
voorbehoud: de bedrijven waarin wij beleggen, moeten een sterk rendement behalen,
of uitzicht bieden op een goed rendement op
hun — en onze — investeringen.

Wat maakt dit fonds speciaal?
Wij geloven in het nut van beleggen in de
hele voedselketen – van veld tot vork. Zo
hebben wij toegang tot de waarde die in ieder deel van het traject van boer naar consument wordt toegevoegd. Het fonds deelt
zo niet alleen in de winstontwikkeling in alle
fasen van het proces, maar brengt ook een
betere spreiding aan in zijn beleggingen zodat de totale volatiliteit van de portefeuille
vermindert. Dit is een verschil met de meeste andere soortgelijke fondsen: die zijn gevoeliger voor de agrarische cyclus en voor de
pieken en dalen van de grondstoffenprijzen.
De portefeuille telt momenteel 35 namen en
is goed gespreid, zowel naar regio — met
het zwaartepunt in de Verenigde Staten
(36%) en Europa (45%) — als naar sector,
waaronder telers & grondstoffen, verpakking,
voedselveiligheid, basis- en eindproducten
en distributie.

Waarom is het nu gunstig om in te stappen in Parvest SMaRT Food?
Wij beleggen al jarenlang in deze sector en
de vooruitzichten zijn nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Veranderingen in regelgeving,
consumentengedrag en handelsstromen
bieden beleggingskansen. Bedrijven die snel
op deze veranderingen inspelen, lijken een
periode van sterke groei tegemoet te gaan
en vormen dan ook een interessante beleggingsoptie. Wij zijn vooral gecharmeerd van
bedrijven die investeren in innovatie, die
deze uitdagingen aangaan en die tegelijkertijd bijdragen aan de verduurzaming van de
wereldwijde voedselindustrie.

Kijk voor meer informatie op www.bnpparibas-ip.be
Voorbehouden tot professionele beleggers

ZOU VERANTWOORD BELEGGEN
EEN VANZELFSPREKENDE KEUZE
MOETEN ZIJN
IN EEN WERELD IN VERANDERING,

EEN TRANSPARANTE BENADERING VAN
VERANTWOORD BELEGGEN
De beste beleggingsrendementen vinden gaat
hand in hand met een verantwoorde, duurzame
en volledig transparante benadering. Dat is de
reden waarom BNP Paribas Investment Partners
alles in het werk stelt om zijn beleggingen te
analyseren in overeenstemming met de strengste
ecologische, sociale en ‘governance’-criteria
(ESG) die vandaag van toepassing zijn.

bnpparibas-ip.com

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
Dit document dient enkel ter informatie en is geen beleggingsadvies.
BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal,
echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies
kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen
informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de
vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Belgium
N.V. (adres: Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles, België) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep.
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Kansen benutten en verliezen
beperken met «stop-loss»

Profiteert u al van het BFI-trendvolgingsfonds?
Wilt u zorgelozer beleggen en aantrekkelijke
rendementen behalen, bij een zo laag mogelijk risico?
Het trendopvolgingsfonds van Baloise
Fund Invest (afgekort BFI) is precies op
die behoefte van de belegger afgestemd.
Dit fonds investeert als «Fund of Funds»
in verschillende landen en sectoren die de
meest stabiele trends hebben opgebouwd.
Dat zijn in de eerste plaats aandelen- en
obligatie fondsen, maar ook beleggingen in
deposito's.
Als basisbelegging of portefeuille-satelliet
optimaliseren de BFI-trendopvolgingsfondsen de diversificatie en verhogen ze de
kansen op meer rendement. Tegelijkertijd
verminderen ze dankzij consequent risicobeheer het risico op verlies.

Stop-loss: verliezen beperken
Voor elke belegging worden stop-loss-

grenzen opgesteld. Deze behoren tot het
omvangrijke risicobeheer met een consequent verplaatste verliesbegrenzingsstrategie. De stop-loss-grenzen zenden bij een
dalende koers een verkoopsignaal uit naar
de fondsbeheerder, die de verkoop onmiddellijk start. Zo kunnen verliesfases beperkt
worden.

max. 60% en voor Dynamic max. 100%.
Bijgevolg hebben wij een aanbod voor zowel voorzichtige als risicovolle beleggers.

Uiterst flexibel aandelenquota: risico's
verminderen

Gebruik maken van trends: doelgericht
marktkansen benutten

De uiterst flexibele asset allocation is een
belangrijk voordeel van het BFI-trendopvolgingsfonds. In tegenstelling tot het traditionele gemengde fonds met een individuele
referentie-index belegt u hierbij onafhankelijk van een benchmark. U gebruikt de aandelen-index MSCI World voor het bepalen
van de aandelenquota enkel als trendbarometer.

De BFI-trendopvolingsfondsen worden
dankzij het veelvuldig bekroonde computerondersteunde ARTS-handelssysteem wereldwijd in de sectoren en landen met de
beste rendementsvooruitzichten belegd.
Het handelssysteem analyseert dagelijks
meer dan 10.000 fondsen, ETF‘s en aandelen uit 56 landen en 14 sectoren.

Het aandelenpercentage bedraagt voor
Conservative max. 30%, voor Balanced

BFI ARTS Conservative EUR R (lila) ggü. BFI ARTS Balanced EUR R
Overtuigend trendopvolgingsfonds BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
(hellblau) ggü. BFI ARTS Dynamic EUR R (dunkelblau)
45%
40%

In tijden van dalende aandelenkoersen kan
de aandelenquota verminderd worden tot
0%, waardoor verliezen efficiënt worden
begrensd.

Stevig partnerschap: Vertrouwen werpt
vruchten af
Sinds het jaar 2004 werkt de Baloise Group
succesvol samen met de vermogensadministratie ARTS Asset Management, een
onderneming van de Oostenrijkse C-Quadrat-groep. De BFI-trendopvolgingsfondsen zijn een resultaat van deze succesvolle
samenwerking. In Duitsland kennen ze al
ongeveer tien jaar succes.

35%
30%

Meer informatie
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Baloise Fund Invest (BFI), Nelson Takes,
Senior Sales Manager, nelson.takes@baloise.com

Conservative
Balanced
Dynamic

De grafiek toont de totale opbrengst van 12.02.2012 tot 31.07.2016. Deze bedraagt voor
BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
–– Conservative 27.10%. Perf. p.a. 5.52%.
Volatiliteit: 5.28%. Sharpe Ratio: 0.99.
–– Balanced 29.60%. Perf.p.a. 5.97%.
Volatiliteit: 5.85%. Sharpe Ratio 0.99.
–– Dynamic 19.00%. Perf. p.a. 3.96%.
Volatiliteit: 6.91%. Sharpe Ratio: 0.56.
Bron: Lipper

BFI-trendopvolgingsfonds– zowel op
de bullmarkt als de contantmarkt rustig
blijven

Baloise Fund Invest
Beleggingsfonds voor elke
marktfase

71314

Baloise Fund Invest (Lux) – de fondsenmaatschappij van de Baloise Group
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Kies voor groei
in de financiële sector

Ga voor zekerheid
Argenta blijft groeien. Jaar na jaar, al sinds de oprichting in 1956.
En dat dankzij een eigenzinnige, gezonde visie die gericht is op
lange termijn. Maar groeien doe je niet alleen. Daarom is de bank
en verzekeraar op korte termijn op zoek naar zelfstandige kantoorhouders.

In overleg met uw regiodirecteur stelt u uw eigen doelstellingen op.
Op lange termijn en op korte termijn. Uw regiodirecteur is uw vertrouwenspersoon en uw aanspreekpunt voor al uw commerciële en
administratieve vragen.

Het sterkste bankmerk

8/24/2016 4:03:48 PM
Werken bij Argenta?
Dat is anders en sympathiek
De kantoorhouders zijn het hart van de onderneming. Elke dag
bouwen ze aan de relatie met hun cliënten. Daarbij denken ze op
lange termijn. Argenta staat bekend voor zijn persoonlijke aanpak.
De kantoorhouders zijn de vertrouwenspersoon van hun cliënten.
Ze geven hen advies zoals ze dat aan hun eigen familie zouden
doen.
Werken bij Argenta is werken voor een bedrijf met een ijzersterke
en gezonde reputatie. En met meer dan 2.500 medewerkers, 1,65
miljoen cliënten en 500 kantoren. Het is de beste bank voor gezinnen, met een eigen strategie. Anne Coppens, CCO van Argenta, legt
uit: Een bank moet voor mij middenin de samenleving staan, een
baken zijn van veiligheid en duurzaamheid voor cliënten. Argenta is
zo een bank. En dat stimuleert medewerkers tot persoonlijke groei
en ontwikkeling van hun talenten en passies.

Als Argenta-kantoorhouder werkt u voor het sterkste bankmerk uit
Vlaanderen. Dat blijkt uit een marktonderzoek van The Benchmark
Company in 2016. Mee dankzij onze zelfstandige kantoorhouders
scoren we vaak beter dan de grootbanken op het vlak van kwaliteitsbeleving, geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid. Argenta is geloofwaardig en uniek, een bank en verzekeraar waarmee men graag een
relatie aangaat.
Dat komt onder meer door onze sterke waarden van nabijheid, vertrouwen en lokale verankering. Samen met onze kantoorhouders
willen we de beste dienstverlener zijn voor particulieren en gezinnen, rekening houdend met de evoluerende cliëntenverwachtingen
omtrent digitalisering, adviesverlening en gebruiksgemak.
Gaat u de uitdaging aan?

Werken bij Argenta is cliëntgerichter, transparanter,
interactiever, eerlijker, menselijker …
Dat zijn de sleutelwoorden die ons definiëren als bedrijf en werkgever.

Neem uw toekomst in eigen handen
VERONIQUE MICHIELS, DIRECTEUR ORGANISATIE EN TALENT
Bij de start van uw carrière als kantoorhouder krijgt u een uitgebreide opleiding in verzekeringen, beleggingen, kredieten en kantooradministratie. Daarna loopt u stage in een paar Argenta-kantoren. Een
ervaren mentor begeleidt u daarbij.
Om uw cliënten deskundig advies te geven, krijgt u van Argenta
heel wat documentatie. Van folders tot affiches, flyers, mailings en
nog veel meer.

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is een verzekeringsbank voor gezinnen, met activiteiten in België en Nederland, goed voor 1,65 miljoen cliënten. De bankactiviteit is
gegroepeerd rond Argenta Spaarbank en de verzekeringsactiviteit rond Argenta Assuranties.
De Groep heeft een balanstotaal van ruim 38,7 miljard euro (31 december 2015). De
nettojaarwinst van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep bedraagt 226 miljoen euro
per 31 december 2015.

Neem uw
toekomst
in
eigen
handen.
Zin in een verantwoordelijke
job bij een gezonde bank?
Ga de uitdaging aan als
zelfstandig kantoorhouder.
Met een eigen cliëntenportefeuille, veel afwisseling
en een open, joviale sfeer.
Lees er alles over op
argentajobs.be.

Uw appeltje voor de dorst
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Het contract

t haar pincode

wordt automatisch naar
BRIO4YOU verzonden en wordt geïntegreerd
door de makelaar.

Verzekeringen zonder papier
en de rol van de makelaar

nen uw klanten documenten ondertekenen
dit enkel met een pincode, net zoals ze hun
Snel, efficiënt én veilig!

ie op www.brio4you.be/nl/PortiSign

Volgens een recente studie beheren 3,1 miljoen Belgen hun bankzaken via hun smartphone. In 2014 waren dit er 2 miljoen en in 2013
1 miljoen.
In 3 jaar tijd is de app van uw bank op uw smartphone dus werkelijk
een must geworden.

Welke digitale gewoontes zullen de consumenten in de verzekeringswereld hebben ?
Wij zijn er vast van overtuigd dat de mobiele golf zich verder zal uitbreiden.
De kernvraag voor de makelaar is dus welke apps hij op een smartphone kan voorzien die werkelijk nuttig zijn voor zijn klant.
Verzekeringen zijn immers geen product zoals de andere. Zelfs digital natives hebben nood aan een vertrouwensband vóór zij een verzekeringscontract ondertekenen.

Welke speler zal de verzekeringsmarkt in de toekomst domineren?
Diegene die inzake verzekeringen het vertrouwen van de klanten zal genieten en tegelijkertijd apps voor de smartphone zal
aanbieden.
Welke nuttige apps kan de makelaar vandaag reeds op de
smartphone van zijn klant plaatsen ?
De makelaar kan zijn klant de app MyBroker bieden, beschikbaar in
de APP Store en op Google Play. Hiermee kan de klant zijn verzekeringsgegevens raadplegen en een schadegeval aangeven.
De consument die MyBroker op zijn smartphone heeft, waarbij de
contracten en de makelaarsgegevens in MyBroker opgeslagen zijn,
geeft bijvoorbeeld een waterschade aan, neemt er enkele foto’s van,
voegt er een toelichting bij en verstuurt deze aangifte via MyBroker
naar zijn makelaar. De makelaar ontvangt deze schadeaangifte, integreert ze in BRIO 4YOU en verstuurt ze vervolgens naar de betrokken
maatschappij.

Met de elektronische handtekening « PortiSign on Mobile » kan
de consument zeer eenvoudig een document tekenen op zijn
smartphone.

« Is deze
elektronische
handtekening echt betrouwbaar ? »
21/04/16
09:44
De meest geschikte persoon om hierover te praten is Georges Ataya,
professor aan de ULB en academisch directeur bij de Solvay Brussels
School, waar hij verantwoordelijk is voor de programma’s « Master in
IT Management » en « Master in IT Audit and Information Security
Management ».

« Met BRIO 4YOU beschikt Portima reeds jaren over een systeem
dat de veiligheid, de vertrouwelijkheid, de betrouwbaarheid en de
archivering van de gegevens waarborgt, maar voor de elektronische
handtekening moest men nog een stap verder gaan.
Daarom hebben wij, naast de voor BRIO 4YOU nageleefde voorschriften, specifieke voorschriften gedefinieerd voor de documenten
met een elektronische handtekening.
Hiervoor moet men enerzijds de authenticiteit en de volledigheid van
het document waarborgen, dat wil zeggen het feit dat het document
zelf authentiek en ongewijzigd is, en anderzijds de betrouwbaarheid
en de onweerlegbaarheid van de elektronische handtekening die aan
het document werd toegevoegd.
Vervolgens moet absoluut gewaarborgd zijn dat het document en de
handtekening nooit gewijzigd kunnen worden.
Alle na te leven voorschriften werden geformaliseerd in een document van 38 bladzijden, « Archiving Policy BRIO 4YOU PortiSign »
genaamd, gepubliceerd in augustus 2014.
Ik kan u dus bevestigen dat de elektronische handtekening van Portima zeer betrouwbaar is. »

Met PortiSign on Mobile is er slechts 1 minuut nodig om een
verzekeringscontract te tekenen, eenmaal de dekkingen gekozen zijn.
De meeste maatschappijen sturen de makelaar reeds de BOAR-contracten in pdf-formaat.
Zij kunnen deze door hun klanten laten tekenen in MyBroker met
PortiSign on Mobile.
Door het papieren circuit af te schaffen, krijgt men 2 indrukwekkende voordelen : enerzijds zullen de kosten dalen, maar bovenal
zal het verwerkingsproces slechts 1 minuut in plaats van 1 week
duren.

Ontdek PortiSign on Mobile!

De makelaar vraagt aan zijn klant een
contract te ondertekenen

De klant ontvangt een bericht op haar
smartphone of tablet

Validatie van de identiteit
E
COD
SMS

PIN
11558
2
4

N
OPE

Klik

1
Ze opent de MyBroker-applicatie

1155

2

3

Enkel de eerste keer doorloopt ze de
gevraagde veiligheidsprocedure

8

2

brio

4

Ze tekent haar contract met haar pincode

Sophie
0484/904555

080/904555

sophie@gmail.com

Het contract wordt automatisch naar
BRIO4YOU verzonden en wordt geïntegreerd
door de makelaar.

Dankzij PortiSign on Mobile kunnen uw klanten documenten ondertekenen
op hun smartphone of tablet. En dit enkel met een pincode, net zoals ze hun
banktransacties ondertekenen! Snel, efficiënt én veilig!

MEER WETEN?
Bekijk de animatie op www.brio4you.be/nl/PortiSign
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FIRST EAGLE INVESTMENT
MANAGEMENT
IN CRISISPERIODES, SEREEN DANKZIJ EEN RESISTENTE
PORTEFEUILLE
Het is niet eenvoudig om de toekomst te voorspellen, toekomstige beleidsbeslissingen of mogelijke faillissementen te anticiperen.
Zonder een grein van fatalisme, herinneren zowel Robert Hackney,
Senior Management Director, als Jan Vermoor, Investment Specialist, eraan dat het mogelijk is om rendement te behalen en kapitaalverliezen te beperken in een periode van onrust op de markten.
De lange track-record, die zijn voordeel haalt uit de strategieën van
First Eagle is er dan ook om hun uitspraken te steunen.

DE BELEGGINGSFILOSOFIE

Aandelen &
vergelijkbare

effecten

Liquiditeiten &

staatsleningen

Beleggen in ondernemingen
waarvan de beurskoers een
aanzienlijke korting biedt ten
opzichte van de geschatte
intrinsieke waarde.

Overschot van de zoektocht
naar een veiligheidsmarge.
Uitgestelde koopkracht.

Geduld

op korte termijn

Effecten gelinkt
aan goud

Overtuigingen

Mogelijke verzekering tegen
extreme en onvoorziene
gebeurtenissen op de markt.

Voorzichtigheid

“Over periodes van 4 tot 5 jaar, zijn we steeds in staat geweest om
positieve absolute resultaten voor onze klanten te bekomen. Hoewel de First Eagle Fondsen geen benchmark hebben, hebben ze de
neiging om beter te presteren dan de meeste aandelenindexen over
langere periodes. “Er zijn maar 3 periodes waar dit niet het geval
was. De prestaties van de markten weerspiegelden dan anomalieën
gerelateerd aan menselijk gedrag, en speculatie.” (2)

NIEUWE BELEGGINGSOPPORTUNITEITEN
Een dalende markt staat meestal synoniem voor opportuniteiten.
“We hebben onlangs nog belegd in onbeminde effecten of effecten die als onaantrekkelijk worden beschouwd, verduidelijkt Robert
Hackney. We waren op Hong Kong en Singapore, energie (waaronder olie), de industrie en de ondernemingen die diensten verlenen
aan de industrie.” Bij First Eagle worden investeringen normaal
gezien uitgevoerd zonder effecten te moeten verkopen, maar met
behulp van de liquiditeiten de verschillende fondsen bezitten.
“De geselecteerde ondernemingen moeten een solide jaarrekening hebben, hun rendabiliteit bewijzen op de lange termijn, profiteren van een know-how van hun teams, een loyaliteit hebben van
hun cliënteel of in het bezit zijn van tastbare activa zoals immobiliën”, verklaart Robert Hackney. De gemiddelde levensduur van
een effect in de portefeuille bedraagt 8 jaar. Dit verklaart de lage
turn over, historisch gezien bevindt deze zich onder de drempel
van 20%. (2)
“De waarde van activa bewijst zich doorheen de tijd, ongeacht het
gedrag van de markten”, besluit een zelfverzekerde Robert Hackney.

VOORZICHTIGHEID TEN BEHOEVE VAN DE GROEI
First Eagle belegt in ondergewaardeerde(1) en verwaarloosde effecten, met een veiligheidsmarge en heeft als doel vermogensgroei op
lange termijn te verstrekken.

First Eagle heeft de veerkracht van haar portefeuilles aangetoond
door middel van haar zogenaamde waardestrategie en een veiligheidsmarge die voortdurend vernieuwd wordt. Het enigste dat
noodzakelijk is om hiervan te profiteren: geduld en flexibiliteit om
te kunnen investeren in een lange termijnoptiek.

Het geeft de voorkeur aan de grote kapitalisaties en behoudt vrijwel
geen obligaties. Daarentegen kan het zich positioneren in effecten
gebonden aan de goudsector. Het kan ook liquiditeiten aanhouden,
wat toelaat snel te reageren op marktopportuniteiten. Een strategie
die soms impliceert tegen de stroom van deze laatste in te gaan. Ze
blijven ook af van te populaire activa, zoals Japan in de jaren 80. De
beheerders verkozen daar echter in 2008 25% van de portfolio te
beleggen, wanneer het land alle voorkeur had verloren bij beleggers.

Dit document is uitsluitend gericht aan Belgische beleggers die “professioneel” zijn
zoals bepaald in richtlijn 2004/3/CE van 21 april 2004 (Genaamd “Mifid”)

De combinatie van de wil van de beheerders om met name het mode-effect voor uitbundige markten te vermijden en enkel te investeren met een veiligheidsmarge, is een van de sleutelprincipes binnen de filosofie van First Eagle om te presteren op de lange termijn.

Dit document Mag in geen enkel geval gekopieerd of verdeeld worden aan derden, en
specifiek niet aan particuliere beleggers.
* De blootstelling op goud biedt geen perfecte bescherming tegen dalende aandelenmarkten, maar de historische trend van de prijs van goud toont een negatieve correlatie
met andere beleggingscategorieën, wat een bescherming kan bieden voor beleggers.
Het grootste risico bij investeringen in een ondergewaardeerde aandeel is dat het
aandeel de schatting van de verwachte waarde niet benadert of dat de waarde verminderd.
(1)

(2)
(3)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Hoe de QE prijzen vertekent

Een van de voornaamste verschillen tussen een
vrijemarkteconomie en een communistische economie is de impact van prijzen. Op de vrije markt
spelen ze een centrale rol omdat ze waardevolle
informatie over de aanbod- en de vraagzijde in
een enkel cijfer samenvoegen, die de economische
agenten in het maken van hun beslissingen leidt.
Daartegenover staan communistische economieën
waarbij deze informatie niet verwerkt is in de prijzen en deze slechts een weerspiegeling zijn van het
beleidsplan van de centrale autoriteit.
Een schoolvoorbeeld van een vrijemarkteconomie is de financiële markt; een virtuele plaats
waar miljoenen kopers en verkopers continu gestandaardiseerde producten uitwisselen. In zulke markten spelen prijzen een sleutelrol en zijn
ze zelfs de reden waarom handel plaatsvindt.
Een kwantitatief versoepelingsprogramma, zoals dat van een centrale bank, is een plan dat
bestaat uit het opkopen van grote hoeveelheden
activa, ongeacht de prijs. Als gevolg verliezen
prijzen hun waardevol informatief karakter dat
investeerders toelaat doordacht te wisselen tussen de verschillende activaklassen. Een voorbeeld hiervan is de huidige ontwikkeling van de
rendementen op staatsobligaties. Het is niet
logisch dat Duitse bunds een negatief rendement hebben, noch dat de rente van Italiaans
staatspapier lager ligt dan die van Amerikaanse
treasuries.
Het ontwerp van zo’n QE-programma is voor
elke centrale bank anders en kan in verschillende mate staatsobligaties, bedrijfsobligaties,
door activa gedekte effecten en aandelen omvatten. Wel bestaan zulke programma’s algemeen gesteld voornamelijk uit de opkoop van
overheidsobligaties. Het rendement op deze
obligaties speelt echter een centrale rol in de
asset allocatie aangezien het gebruikt wordt als
risicovrije rentevoet en bijgevolg dus een impact heeft op de prijsbepaling van alle activa.
De vertekening in dit specifieke marktsegment,
die versterkt wordt door het negatieve rentebeleid, heeft dus een domino-effect, met een

verkeerde prijszetting van alle financiële activa
tot gevolg. Naast het opkoopprogramma van
centrale banken, dat de prijzen van risicodragende activa op directe wijze vertekent, heeft
de honger naar rendement zo’n impact op de
liquiditeit en de risicopremies dat investeerders
gedwongen worden meer risico te nemen om
een zelfde rendement te krijgen.
Maar ongeacht hoe sterk vertekend iedere individuele marktprijs is, blijft deze consistent
ten opzichte van andere activa. Bijvoorbeeld,
de rente op Amerikaanse treasuries en Duitse
bunds – twee effecten met een zeer gelijkaardig risicoprofiel voor investeerders – wordt
vergelijkbaar wanneer men de kosten voor de
muntindekking mee in rekening neemt; en dit
ondanks de verschillende economische situatie
en het verschillend monetair beleid.
Hoewel we in alle activaklassen een verkeerde
prijszetting vaststellen, blijven de financiële
markten zich consistent gedragen, synchroon,
volgens hun eigen logica. Dit zal zo blijven voor
zo lang de geloofwaardigheid van de centrale
banken intact blijft. Of met andere woorden, zo
lang als ze bereid en in staat zijn om overtuigend op te treden, of toch in de ogen van de
marktdeelnemers.

herprijsd worden, zou dit resulteren in stijgende
en divergerende rendementen op overheidsobligaties. Daarnaast neemt de wisselkoersmarkt
een deel van deze verkeerde prijszetting op
door een herbalancering van economieën en
markten via significante wisselkoersveranderingen. Tot slot, zou het verlies aan geloofwaardigheid direct weerspiegeld worden in een binnenlands verlies aan koopkracht, of met andere
woorden, inflatie. Dit soort inflatie wordt echter
niet gedreven door overvloedige geldstromen,
maar wel door een gebrek aan vertrouwen in de
overheid.
Momenteel zien we geen van deze symptomen
oprijzen, wat betekent dat de convergentie van
de prijzen zich zou moeten voortzetten. Er
bestaat echter een manier om zich tegen zo’n
risico in te dekken, namelijk door in goud te investeren. Deze activaklasse valt niet onder het
directe toezicht van de instellingen en vormt
een alternatief voor cash, een post waarvan de
kosten significant gestegen zijn sinds de introductie van het negatieve rentebeleid.

Deze situatie kan nog verder evolueren zo lang
de grootste en dus meest geloofwaardige centrale bank in staat is prijzen op een ridicuul niveau vast te leggen. Wanneer dit werkelijkheid
zou worden, zouden risicovrije rentevoeten
convergeren naar dieptepunten en zou de waarde van risicovolle activa, onafhankelijk van economische fundamentals, toenemen. Net zoals
in het geval van communistische economieën
leidt de uitkomst hier tot gelijkheid, maar niet
tot rechtvaardigheid.
Er zijn drie potentiële symptomen die kunnen
aangeven dat deze situatie zich in een eindfase
bevindt. Ten eerste, wordt de geloofwaardigheid
van de centrale banken op directe wijze op de
proef gesteld. Aangezien hierdoor de risico’s

Auteur: Yves Longchamp, Head of Research bij
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
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Het leven is te kort
om niet verder vooruit
te kijken.
Goed fondsbeheer draagt dezelfde kenmerken als een olifant.
De waarden van ETHENEA, beheersmaatschappij van gemengde
vermogensbeheerfondsen, zijn daarom gebaseerd op drie pijlers:
voorzichtigheid, ervaring en intuïtie. ethenea.be

Verdere informatie is verkrijgbaar bij de beheersmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach en bij de financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV,
Avenue du Port /Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels.

Bespaar tot 30% op uw
energieprijs dankzij BZB en
Eneco
Neem deel aan het BZB ledenaanbod voor groene elektriciteit en aardgas voor kleinprofessionelen (jaarverbruik elektriciteit < 50 MWh en aardgas < 100 MWh).
Hoe meer leden klant worden bij Eneco, hoe groter het voordeel wordt.
Overtuig dus zeker uw collega-kantoorhouders.

Teken direct in of laat u contacteren voor een simulatie op maat op
eneco-bzb.be.
Korting op energieprijs
30%

Gas
Elektriciteit

25%
20%
15%
10%
0%

<300

300-600

600-1200

> 1200

# Intekeningen (klanten)

De korting wordt berekend op de energieprijs per kWh (niet op de distributienettarieven, heffingen, belastingen en toeslagen, vaste
vergoeding, bijdrage voor groene energie en/of warmtekrachtkoppeling en transportkosten) van de maandelijks geldende tariefkaart voor de
klein-professionelen in Vlaanderen en Wallonië (verbruik elektriciteit < 50 MWh en aardgas < 100 MWh).

Teken in vóór 31 oktober 2016 en haal samen het maximum
uit dit ledenaanbod.

Met Eneco kiest u voor 100% groene energie uit Belgische
wind en zon.
Onze 85 windmolens en meer dan 167.000 zonnepanelen
draaien elke dag op volle toeren voor uw groene stroom.
Bouw samen met ons aan een duurzame samenleving.

Rouvier Patrimoine
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Veilig sparen
sinds 1991.
60

gemiddelde rendement* > 5,3%/jaar
gemiddelde maandelijkse volatiliteit*: 3,0%

50
40
30

LOG
20
Bloomberg

*Klasse C-deelfonds van de BEVEK Rouvier per 29 juli 2016 sinds de
oprichting op 7 juni 1991 (vroeger FCP Rouvier Patrimoine) ]

ISIN-CODE

LU1100077442

91 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 2011 012 013 014 015 016
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1

19

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties
Rouvier Patrimoine is een beleggingsinstrument dat werd ontwikkeld voor wie voorzichtig wil sparen over een periode van twee
tot vijf jaar.
Doelstellingen
• een rentabiliteit behalen die hoger ligt dan die
van staatsobligaties uit de eurozone op 2/3 jaar,
• een lage volatiliteit behouden (van ongeveer 3% ten opzichte van de oorspronkelijke waarde);
• in alle omstandigheden een veilige bescherming garanderen voor het belegde kapitaal.
Beleggingsuniversum
• minstens 70% van zijn activa: kredietwaardige obligaties die worden uitgeven
in OESO-landen en zijn uitgedrukt in euro;
• tot 30% van zijn activa: andere instrumenten,
voornamelijk aandelen van Europese bedrijven
met stabiele en recurrente inkomsten.

Proces
• obligaties: leningen selecteren door het
emittentenrisico en het vergoedingsniveau
te analyseren;
• aandelen: beleggen in effecten van ondernemingen met regelmatige inkomsten en
beperkte volatiliteit
Risicoprofiel
Laagste risico

Lager potentieel rendement

Hoogste risico

Hoger potentieel rendement

1

2

3

4

5

6

7

Rouvier Associés is een onafhankelijke portefeuillebeheermaatschappij die sinds 1990
is erkend door de Autorité des Marchés
Financiers (AMF). Het beheert kapitalen
in discretionair beheer voor particuliere
en professionele klanten, voornamelijk
via de BEVEK Rouvier.

11, avenue Myron Herrick - 75008 Paris - +33 (0) 1 53 77 60 80 - www.rouvierassocies.com
Vermogensbeheerder - erkenning AMF nr. GP 90095 - Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 2.110.359 - R.C.S. Paris B 339 485 161 – Naf-code 6630Z
De effecten genieten geen kapitaalbescherming; elke belegging is gericht op de middellange of lange termijn. Alvorens in te schrijven dient de inschrijver na te gaan dat zijn financiële situatie en doelstellingen in
overeenstemming zijn met het product en het volledige prospectus en de laatste periodieke documenten door de beheersmaatschappij raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar bij Rouvier Associés – 11, rue
Myron Herrick – 75008 Parijs. Rekening houdend met de risico’s ingevolge marktfluctuaties, kan Rouvier Associés geen enkele garantie bieden dat de ICBE de aangegeven doelstelling zal realiseren en bijgevolg ook
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële verliezen. In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. © 2010 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

EXCLUSIEF AANBOD
VOOR DEELNEMERS AAN HET BZB CONGRES
10% korting op de voordelige outletprijs
in negen boetieks naar keuze, met de VIP Dagpas.*
Laat de code op deze pagina scannen in het Maasmechelen Village
Tourist Information Centre, voor 30 november 2016,
om uw VIP Dagpas te ontvangen.
Meer dan 100 outlet boetieks, steeds tot 60% voordeliger met merken
als Calvin Klein Underwear, Converse, Diesel, Golfino, Kipling,
HUGO BOSS, Furla, Le Creuset, Liu.Jo, Protest, Samsonite, Scapa,
Swarovski, UGG® Australia, Versace en vele andere.
Van maandag tot en met zondag open van 10u00 tot 19u00.

# M A A S M EC H E L E N V I L L AG E

*Aanbod niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of ronde prijzen. Eén VIP Dagpas per persoon.
© Maasmechelen Village 2016

08/16

BZB CONGRES | 47

Het beste resultaat
door een passie voor data
Laat je niet leiden door wat de massa doet. De beste performance krijg je
namelijk door de feiten te volgen. Het uitdiepen, analyseren en steeds weer
testen van deze feiten, dat is waar wij bekend om staan. Met baanbrekend
onderzoek verhogen we de resultaten van onze grensverleggende strategieën
– van de quant-revolutie vanaf de jaren 90 tot de integratie van ESG in
onze beleggingsoplossingen, wij lopen voorop. De grootste ontwikkelingen
beginnen met de kleinste details. Daarvoor is onderzoek nodig – en Robeco.
Streef ook naar verbetering en ontdek onze strategieën op robeco.be
ASSET MANAGEMENT SINDS 1929

Belangrijke informatie Deze publicatie is bedoeld voor professionele beleggers.
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder
van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Voor de gemoedsrust van de syndicus

B-Cover Building Insurance is gespecialiseerd in het verzekeren
van appartements- of kantoorgebouwen in mede-eigendom.
Dankzij ons uniek verzekeringspakket bieden we een
oplossing aan voor ALLE risico’s met betrekking tot een
appartementsgebouw in mede-eigendom en dit aan de
meest uitgebreide waarborgen van de Belgische markt!
Voor de verdeling van onze polissen werken wij uitsluitend via
erkende verzekeringsmakelaars zodat een plaatselijke service
gegarandeerd wordt.

B-Cover Building Insurance
MC Square Offices • Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
T 32-(0)2-704 49 70 • F 32-(0)2-706 24 01 • E info@b-cover.be • www.b-cover.be
FSMA 103584 A • RPR Brussel 0895.369.287

Dé verzekeringsoplossing voor elk appartements- of kantoorgebouw
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SPAAR- EN BELEGGINGSPRODUCTEN
DIE RENDEMENT EN ETHIEK
COMBINEREN

INVEST
U geniet van 100 %
van het rendement

IMPACT
Wij geven 50 % van
onze eigen winst aan
filantropische projecten

Contact:
marc.verhaeren@fundsforgood.eu - 0485 226 238 - Hogeschoollaan 75, 1050 Elsene

www.fundsforgood.eu

100% Belgische
verzekeraar

Focus op veiligheid
Op maat van de klant

Sterke solvabiliteit
Gespecialiseerd in Tak 23

Technologie ten dienste
van de klant

Knowhow en ervaring

Onafhankelijk

Thuis in
vermogensoverdracht en
successieplanning

Online opvolging door
de klant en de makelaar

Exclusief via makelaars

Lage en transparante
kosten

We helpen de makelaar
met zijn zorgplicht

Fiscaal transparant en
eenvoudig

Wenst u meer informatie?
Luc Verhaert
luc.verhaert@privateinsurer.com
+32 495 59 20 07
Henk Van den Abbeele
henk.van.den.abbeele@privateinsurer.com
+32 475 64 32 09

Private Insurer NV, Tedescolaan 7, B-1160 Brussel | Onderneming toegelaten voor tak 23 NBB 2365

Legal & General is de enige vooruitstrevende levensverzekeraar met een autoriteit in
schuldsaldo- en overlijdensverzekeringen. Al 12 jaar verkiezen onafhankelijke makelaars
ons tot beste levensverzekeraar van Nederland. Nu brengen we die expertise naar
Vlaanderen om de ﬁnanciële toekomst van uw klanten veilig te stellen.
Meer weten over ons positief verhaal?

Bezoek ons op 27 oktober tijdens het BZB-congres aan stand S6
Ontdek meer op makelaar.landg.be
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An independent perspective that
makes a meaningful difference

Rothschild Asset Management offers an independent perspective in innovative
investment solutions, designed around the needs of each and every client.
We are a global specialist asset manager delivering bespoke investment
management and advisory services to institutional clients, financial
intermediaries, and third party distributors.
Across our complementary fields of expertise in active high-conviction
management, open architecture investment solutions or risk-based investment
solutions, our business model is grounded in deep understanding of each and
every client’s needs.
We combine state-of-the-art technology and the latest sophisticated modelling
with deep on-the-ground experience to develop bespoke investment solutions
for our clients. It is this innovative yet considered approach that enables to
offer a distinct perspective to our clients and make a meaningful difference to
their assets in the long-term.
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Your Contacts
Valérie Kaliski
Head of sales - Belgium, Netherland &
Luxembourg
valerie.kaliski@rothschild.com
Quentin Piloy
Senior Sales - Belgium, Netherland &
Luxembourg
quentin.piloy@rothschild.com
www.rothschildgestion.com

Uw klant kiest
vandaag beter voor
een beleggingsverzekering
op maat.

ergolifebrokers.be

De referentie in tak 44
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TAK23 Verzekeringsmakelaars

Merit Capital voor de verzekeringsmakelaar, actief in beleggingen
Als vermogensbeheerder weten wij dat het niet altijd gemakkelijk is om voor uw cliënten de optimale combinatie te maken van de gewenste
structuur voor het aanhouden van de belegging en de uiteindelijke invulling van de beleggingsportefeuille.
Bovendien is het wegens tijdsgebrek vaak moeilijk voor u als verzekeringsmakelaar om de beschikbare beleggingsproducten te onderwerpen
aan een continue grondige due diligence en om de door u beheerde portefeuilles zelf op een regelmatige basis op te volgen. Ook de
professionele middelen die hiervoor ter beschikking zijn, zijn niet altijd toegankelijk en/of mogelijk voor de verzekeringsmakelaar.
Daarom heeft Merit Capital sinds enkele jaren een zeer actieve samenwerking met de makelaardij, onder leiding van Katrien Lamote en
Matty Martens.
Wij bieden u een professionele ondersteuning, door o.a. regelmatige beleggingstechnische updates. Dit kan onder de vorm van een
algemene “Nieuwsﬂash” en/of “Nieuwsbrief” zijn, maar ook individueel, volgens uw concrete behoeften. Op regelmatige basis organiseren
wij seminars (geaccrediteerd in kader van beroepsvervolmaking), waar wij u enerzijds een algemene macro-economische update meegeven
en anderzijds telkens een speciﬁek actueel beleggingstechnisch onderwerp aan bod laten komen, door een specialist ter zake.
‘De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan’ (Albert Einstein, 1879-1955)
Als vermogensbeheerder, toegevoegd aan uw beleggingsportefeuilles, zorgen wij voor het beheer, dus de concrete invulling van uw
beleggingsportefeuilles (steeds conform het risicoproﬁel van de klant), alsook voor de continue opvolging ervan. Als beursvennootschap
beschikken wij hierbij over de nodige tools, die deel uitmaken van de dagelijkse werking van een beursvennootschap zoals Merit Capital.
Precies deze middelen laten Merit Capital toe te waken over de strikte toepassing van investeringsbeperkingen, wettelijke, reglementaireen prospectusbepalingen, alsook te zorgen voor een grondige due diligence, risicocontrole en opvolging op dagelijkse basis.
Door het vermogensbeheer van uw individuele beleggingsportefeuilles toe te vertrouwen aan Merit Capital, optimaliseert u het beheer.
Echter u kunt in uw zorg voor uw klanten nog een stap verder gaan met Merit Capital! In samenwerking met diverse binnen- en buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen biedt Merit Capital u de mogelijkheid een gepersonaliseerd collectief verzekeringsfonds op te richten met een
beleggingsstrategie op maat gesneden voor uw cliënten.
Merit Capital wil voor de professionele verzekeringsmakelaar een betrouwbare, professionele partner zijn in het beheer en de verdere
uitbouw van zijn portefeuille.

Merit Capital NV

Museumstraat 12D

Beursvennootschap

2000 Antwerpen, België
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T: + 32 (0)3 259 23 00

info@meritcapital.be

F: + 32 (0)3 259 23 05

www.meritcapital.eu

Patronale Hypothecaire Kredieten
Patronale Life is actief als kredietverstrekker in de hypothecaire markt, met als
specialisatie de dossiers met een hoger risico.
Patronale Life helpt haar klanten bij het zoeken naar kredietoplossingen en biedt
daarvoor verschillende hypothecaire kredieten aan voor de aankoop van een
onroerend goed, renovaties, verbouwingen of herfinancieringen.

Voor meer informatie omtrent de verschillende producten (Home Credit – Credit
Invest – (Easy) Bullet), neem gerust contact op met de hypotheekafdeling via
hypo@patronale-life.be.
Patronale Life NV | Belliardstraat 3 | 1040 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be | www.patronale-life.be
RPR Brussel 0403 283 089 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1642, onder toezicht van de NBB
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DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel - NL 02/2016.

FIETSBIJSTAND

Dit is een verzekeringsproduct van
AGA International SA,
Belgian Branch.

Daarom staan wij 24u/24, 7d/7 klaar
om je te helpen.
Zowel in het stadscentrum als op het platteland.

De fietsbijstand van DVV, dat is:
• een bijstand 24u/24 overal in België en Luxemburg (we komen
overal tussen vanaf 1 kilometer van je verblijfplaats)
• geldig voor alle (brom)fietsen tot en met 49 cc
• 2 formules: 35/persoon/jaar of 60/gezin/jaar
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (de vrijstelling of de franchise, de gedekte goederen,
de limieten van de dekking, ...) bij je kantoor of op www.dvv.be/fietsbijstand/voorwaarden. De algemene
en bijzondere bepalingen hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is
onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.
Als je een klacht hebt, kan je je eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Galileelaan 5, 1210 Brussel
(KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het antwoord kan je ook terecht bij de
Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
* Aanbod geldig voor de eerste 1000 mensen die in 2016 een DV V fietsbijstand afsluiten.
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Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, België, V.U. Frank Temmerman, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033, BTW BE 0406.006.069, RPR Antwerpen, NBB 0033, FSMA 028672 A

EEN LEKKE BAND?
DAN BEL IK GEWOON
FIDEA FIETSBIJSTAND!
Tom Meeusen, veldrijder
Telenet-Fidea Cycling Team

Een gebroken ketting? Een fietsongeval?
Voortaan kun je een beroep doen op
Fidea’s bijstandsverlening.
Download de app ‘Fidea Assistance’
of bel gratis 03/253 68 64.
Kijk voor alle voordelen op www.fidea.be

Fidea steunt

Sta sterker.

VRAAG HET UW MAKELAAR !

B.A. AUTO
RB

B.A. GEZIN
RB

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

(AUTO, GEZIN, GEBOUW, ZELFSTANDIGE)

RB
BRANDVERZEKERING

RB
B.A. ZELFSTANDIGE

DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND

U wilt
sparen
of lenen?
CREDIMO
MAAKT ER
WERK VAN
Weversstraat 6-10
info@credimo.be

1730 Asse
www.credimo.be

T. 02/454 10 10
fsma 19951A Ond.nr. 0407 226 685

Op bescherming staat geen leeftijd.

Wilt u meer weten over hoe u uw klanten optimaal kunt beschermen?
Bent u geïnteresseerd in onze opleidingen en vormingen?
Contacteer dan vrijblijvend onze Brokerdesk op 02 238 84 24 of via brokerdesk@deltalloydlife.be.
www.deltalloydlife.be

Later begint nu.

Waar anderen cijfers zien,
zien wij het leven.
376. Met zoveel zijn ze, onze financiële analisten
wereldwijd. Ze werken hard om uw portefeuille de
wind in de zeilen te geven. 376 is ook de lengte
in meter van het cruiseschip waarmee u ooit naar
de Malediven zult varen. Waar u méér dan 376
paradijselijke eilanden, eilandjes en atollen zult
kunnen ontdekken. En waar u met blote voeten in
het warme zand voor de 376e keer luistert naar
Brels ‘Le Port d’Amsterdam’.

Kies een andere aanpak voor uw geld via
deutschebank.be/privatebanking

Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, HR
Frankfurt am Main HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan
13-15, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094,IBAN BE03 6102 0085
7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester.

Durf gerust.
Met Allianz aan je zij.
www.allianz.be

Verzekeringen

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten
door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel, www.nbb.be – Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11

MIJN GELD BELEGGEN
IS GEMAKKELIJKER
DAN MIJN BOTERHAM
BELEGGEN.

Ontdek onze beleggingen.
Zo eenvoudig dat iedereen ze begrijpt.

Een bankier van Record Bank is een zelfstandige, net als u.
Surf naar www.recordbank.be voor een Record-bankier in uw buurt.

Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De voorgestelde belegging is mogelijk niet geschikt voor uw persoonlijke situatie of beleggersprofiel.
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere, België ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181
www.recordbank.be ~ FSMA-nr: 12.165A
V.U.: N. Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere.

Vermogensbegeleiding op maat
Open architectuur zonder grenzen

Wij gaan voor groei!

Ons partnership
vandaag, het succes
van morgen.

Momenteel vieren we onze 115de verjaardag in België, maar tegelijk
investeren we voluit in de toekomst samen met de makelaars.

Bekijk onze ﬁlm

Ontdek onze video:
www.generali.be/115years
Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW-KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - www.generali.be - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - E-mail:
generali_belgium@generali.be - Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 0145 (KB van 04/07/1979 - BS van
14/07/1979) - Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026
GEN_893_NL_ED0816
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VOORUITGANG IS SPANNEND, MAAR NIET ZONDER RISICO’S.
Robotstofzuigers, drones, zelfrijdende auto’s … De wereld verandert sneller dan ooit. Daarom biedt Vivium de beste
verzekeringsoplossingen die uw klanten nog beter beschermen tegen de risico’s van vandaag. En morgen.

Uw account manager vertelt u er graag meer over.

ZEKER VAN ELKAAR

P&V Verzekeringen CVBA, Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat 151 - 1210 Brussel - Verzekeringsmaatschappij erkend door de FSMA onder code 0058 - RPR Brussel - BTW BE 0402.236.531
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PLATINUM

SILVER

BRONZE

PARTNERS

GOLD

