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Infomarkt voor de
beleggingsspecialist
(15u30)

Presentatie: Hanne Decoutere
Albert Verlinden, voorzitter BZB

Leiderschap en weerbaarheid
in een gefragmenteerde wereld
Jonathan Holslag, Professor Internationale Politiek – VUB

Financiële regelgeving en bemiddelaars:
een stand van zaken
Ann De Roeck, Directeur FSMA

12u00 : Lunch
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DNCA INVESTMENTS
ETHENEA INDEPENDENT
INVESTORS
FINTRO
FLOSSBACH VON STORCH
INVESCO ASSET MANAGEMENT
LEGG MASON
MEDIAN
PICTET ASSET MANAGEMENT
PORTIMA
SCHRODERS INVESTMENT
MANAGEMENT BENELUX

De waarde van data analyse in de financiële sector
Philippe Baecke, Assistent-professor Marketing,
Vlerick Business School

Panelgesprek:
- Marc Lauwers, CEO Argenta Bank & Verzekering
- Hans De Cuyper, voorzitter Assuralia, CEO AG Insurance
- Erik Vanpoucke, CCO Baloise Insurance
- Peter Devlies, CEO Axa Bank Belgium
Joost Van Hyfte, standup comedian

INSCHRIJVEN
BZB-lid - gratis,
geen BZB-lid - € 50 (incl. btw)
Inschrijven kan tot en met 23 oktober 2017
op www.bzbcongres.be
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2 punten bank (B 600 014)
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Het nieuwe erfrecht.

De krachtlijnen in een notendop.

Gelet op de huidige maatschappelijke noden en samenlevingsvormen is ons erfrecht, dat grotendeels afstamt van
de Code Napoléon uit 1804, niet meer actueel.
‘De complexiteit van de maatschappelijke realiteit noopt tot
een flexibilisering, die toelaat om in te spelen op de veelheid
aan familievormen. Bij veel burgers leeft de wens tot meer
autonomie, zodat men een erfrecht ‘op maat’ kan uitwerken, aangepast aan de eigen specifieke situatie.’ (memorie
van toelichting bij de nieuwe wet).
Het erfrecht diende aldus hervormd en gemoderniseerd. Het
wetsvoorstel is ingediend op 25 januari 2017 in het federaal
parlement en is na bespreking definitief goedgekeurd op
20 juli 2017. De nieuwe wet moet nog verschijnen in het
Belgisch Staatsblad. Ze omvat vier belangrijke thema’s:
Herziening van de regels over de erfrechtelijke reserve
met meer beschikkingsvrijheid voor de erflater.
Momenteel is het deel dat de erflater kan toewijzen naar eigen
voorkeur, afhankelijk van het aantal kinderen dat hij/zij heeft. Bij
1 kind bedraagt het beschikbaar deel 1/2de van de nalatenschap,
bij 2 kinderen 1/3de en vanaf 3 of meer kinderen nog slechts 1/4de.
De globale reserve van de afstammelingen wordt door het nieuwe
wetsvoorstel herleid tot de helft van de nalatenschap waardoor aldus
het beschikbaar deel ook de helft bedraagt. Wordt deze inkrimping
van de reserve naar de kinderen toe gecompenseerd? Behoudt de
langstlevende nog het vruchtgebruik op de nalatenschap?
Ons huidig erfrecht voorziet in bepaalde gevallen een reserve voor
de ouders. Deze zou afgeschaft worden en vervangen door een
onderhoudsvordering lastens de nalatenschap van de kinderloze
erflater. Wanneer kan de ouder een dergelijke onderhoudsvordering
instellen? Wordt deze ingesteld onder de vorm van een maandelijkse
lijfrente dan wel een kapitaal?

De erfovereenkomst (actueel nog verboden) die de erflater
meer autonomie bezorgt.
Erfovereenkomsten over de toekomst van niet-opengevallen nalatenschappen zijn vandaag in principe verboden, met uitzondering
van bv. de Valkeniers-clausule. Het wetsvoorstel beoogt een versoepeling van het verbod zodat ouders zelf hun nalatenschap kunnen
regelen in overleg met de toekomstige erfgenamen. Hoever kan
men gaan in het opstellen van een erfovereenkomst? Wat is het
verschil tussen een globale en een punctuele erfovereenkomst? In
hoeverre is een familiepact bindend? Kan het familiepact onnodige
ruzie vermijden?

Gewijzigde regels met betrekking tot
de inbreng en de inkorting van giften.
De inbreng van giften betekent dat de wettelijke erfgenaam die
bij leven of via testament een gift ontvangen heeft, deze terug
inbrengt in de massa van de bestaande goederen op het moment
van overlijden (de fictieve massa). Volgens het wetsvoorstel zal dit
gebeuren aan de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd
tot aan de dag van het overlijden van de erflater. Op deze manier
wordt de gelijkheid tussen erfgenamen onderling gewaarborgd.
Deze inbreng gebeurt verschillend naargelang het roerende of
onroerende goederen betreft met alle onpraktische en negatieve
gevolgen van dien in de praktijk. Is de verschillende behandeling
van onroerende en roerende goederen nog van deze tijd? Welke
gevolgen zal deze verandering hebben in de praktijk? Wat met reeds
gedane giften? Kan de erflater bij leven een schenking aan een kind
verrichten buiten erfdeel? Wat bij inkorting?

Verduidelijking van de regels
inzake de verdeling van schulden.
In een nieuw artikel 821 van het Burgerlijk Wetboek zou een nieuwe
regeling voor de verdeling van de schulden worden opgenomen.
Opgelet, tot vandaag is nog geen enkele finale wettekst gepubliceerd. De komende weken en maanden kan er dus nog veel veranderen.

Bent u zich bewust van de meerwaarde van vermogensengineering en successieplanning voor u en uw cliënten?
Stéphanie Dekens, estate strategy & legal oﬃcer bij Median
NV, en Wouter Massez, legal counsel bij Median NV, gaan
nader in op concrete antwoorden op voormelde vragen.
Kom vrijblijvend luisteren en ontdek zelf de voordelen
van onze Mentor dienstverlening voor u en uw cliënten.
Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.
De dienstverlening aangeboden onder de merknaam Mentor Instituut voor Vermogensanalyse is sinds 15 mei 2017 geïntegreerd
in de activiteiten van de NV Median Financial Services for Professionals, die zich uitsluitend richt tot erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen.
Meer info op www.mentorinstituut.be en www.median.be
Median NV Financial Services for Professionals
Steenwagenstraat 48, 1820 Melsbroek
KBO 0476.765.787 RPR Brussel - FSMA 060870 A
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Vandaag beleggen
in de steden van morgen
Tegen 2030 zal driekwart van de wereldbevolking in steden leven. Een kleine groep metropolen toont hoe welvarend
die toekomst kan zijn. Via vastgoedfondsen kunnen beleggers een steentje meepikken van hun succes.
Eén cijfer volstaat om de kracht van de verstedelijking te illustreren: tegen 2030 zal driekwart van
de wereldbevolking in een stad leven. De grote
uitdaging voor die steden is om the place to be te
zijn. Wereldsteden halen meer investeringen binnen, zuigen talent aan en groeien uit tot broedplaatsen van innovatie en creativiteit.
Tom Walker, fondsbeheerder bij Schroders, is een
grote believer in het zelfversterkend eﬀect van
succes. ‘Simpel gesteld verhuizen mensen naar
een stad omdat het daar prettig leven is, en vestigen bedrijven er zich omdat er veel talent voor
handen is. Dat leidt tot hogere belastinginkomsten en betere infrastructuurvoorzieningen. Omdat dit de stad nog aantrekkelijker maakt, begint
dan de hele cyclus weer van voor af aan.’
Steden zijn levende organismen
Bestuurders van wereldsteden kunnen jaarlijks
aan de Schroders Global Cities 30 Index aflezen
of hun prestaties hun ambities volgen. De Britse
vermogensbeheerder gebruikt voor het opstellen
van die ranglijst niet alleen conventionele cijfers
zoals het bruto binnenlands product en toerisme-inkomsten, maar ook mobiele data die aangeven waar mensen zich door de dag heen in de
stad bevinden, en wat ze daar zoal doen.
Die heat maps bewijzen dat steden levende organismen zijn. Zo kleuren de verkeersslagaders ’s
ochtends rood, net als de lijnen van het openbaar
vervoer. Door de dag heen is er een mooie gloed
in de kantoorwijken en ’s avonds kan je moeiteloos de gebieden met cafés, restaurants en cultuurcentra ontwaren.
Hittemappen zijn meer dan leuke speeltjes, stipt
Walker aan. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan
of het vastgoed uit de portefeuille van een beursgenoteerd vastgoedfonds eﬀectief in het bruisende centrum van de stad ligt.’

De toppers blijven de winnaars
In de jongste editie van de Global Cities 30 Index
voert Los Angeles prominent de lijst van excellente wereldsteden aan, gevolgd door Londen,
Boston, Chicago en New York. Met Hong Kong
en Shanghai is ook China goed vertegenwoordigd. ‘We geloven dat deze steden onze index ook
de komende jaren zullen blijven domineren’, aldus Walker. ‘Ze tekenen niet enkel voor een flinke
bevolkingsgroei, maar creëren ook veel welvaart.
Dat is cruciaal voor een gestage groei van de
huurprijzen, wat maakt dat ze zowat het nirwana
zijn voor vastgoedbeleggers.'
Het grote voordeel van beleggen in het vastgoed
van een wereldstad is dat de vraag vanuit verschillende hoeken komt, stipt de fondsbeheerder aan.
‘Zo zien we duidelijk dat millennials het idee niet
lusten om in de randstad te gaan wonen. Zij willen
in het centrum van de stad leven, dicht bij winkels
en restaurants. Ook voor de ouderen kan het een
geweldige plek zijn om te wonen. Topsteden hebben een uitstekende vervoersinfrastructuur en een
rijk zorgaanbod van dokters en ziekenhuizen. Dat
zijn troeven die voorsteden veel minder hebben.’
Brains, grondstof van de toekomst
In de Schroders’ index van wereldsteden speelt
de aanwezigheid van topuniversiteiten een belangrijke rol. Meer zelfs, ze zijn cruciaal voor de
economische groei en dynamiek, vertelt Walker.
Zo leveren ze goed geschoolde jongeren af op de
arbeidsmarkt. ‘Door hun hoger verdienpotentieel
is dat uitstekend nieuws voor de vastgoedmarkt.
Daarnaast zijn universiteiten een belangrijke bron
van innovatie voor de industrieën van de toekomst. We weten nu nog niet welke nieuwe producten we binnen vijftien jaar zullen gebruiken,
maar wel dat we brains zullen nodig hebben om
die te maken.’
Andere factoren die een rol meespelen bij het vaststellen van de beste wereldsteden, zijn het Bruto
Binnenlands Product, gemiddeld inkomen per
huishouden, retailhandel, leeftijd van de bevolking.
De beste stad ter wereld
Wie ooit luchtbeelden van Los Angeles heeft gezien, denkt aan een stad die zich eindeloos uitstrekt. Toch is het een mythe dat er ruimte zat is,
vertelt Hugo Machin, vastgoedexpert bij Schroders. ‘LA is omringd door nationale parken aan de
ene kant, en botst aan de andere kant op de oceaan. Het is bijna onmogelijk om het vastgoedaanbod in de stad nog te vergroten, onder meer omdat er amper in de hoogte gebouwd mag worden.’
Dat is niet de enige troef voor vastgoedbeleggers.
De hemelse stad staat met recht en rede bovenaan de Schroders Global Cities 30 Index. Zo heeft
28/08/17 11:00
LA een bloeiende economie, die onder meer drijft

op media, financiële diensten en technologie.
‘Zeker die laatste sector is de voorbije jaren flink
gegroeid’, merkt fondsbeheerder Tom Walker op.
‘Dat komt niet alleen de vraag naar kantoorgebouwen ten goede, maar ook de vraag naar residentieel vastgoed. Technologiebedrijven trekken
namelijk typisch millennials aan.’
Van opslagplaats tot ziekenhuis
Beleggers die willen profiteren van het succes van
wereldsteden, kunnen dat doen via het Schroders
ISF Global Cities fonds. ‘Wij beleggen met ons
fonds enkel in beursgenoteerde vastgoedfondsen
die een stevige positie hebben in de interessantste niches van de beste grootsteden’, aldus Hugo
Machin, co-fundmanager van het fonds. ‘Op die
manier spreiden we het vermogen ook over meerdere types van vastgoed. Dat gaat van kantoren
en winkelcentra over opslagplaatsen en datacentra tot zorginstellingen.’
Bezoek de Schroders masterclass op BZB
Congres
Wim Nagler, Director Schroders België & Luxemburg, legt tijdens zijn Masterclass “Wereldsteden! Hoe groei, innovatie en succes zich steeds
meer concentreren” uit hoe de belegger kan profiteren van de kracht van wereldsteden. Bezoek
de Schroders Masterclass.
Meer informatie?
www.schrodersglobalcities.com

Disclaimer
Uitsluitend voor professionele beleggers en adviseurs. 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.
Het kapitaal is niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van de aandelenklasse niet
worden gedekt. De marktschommelingen tussen die valuta
hebben een impact op de aandelenklasse. Beleggingen in kleine bedrijven kunnen moeilijk te verkopen zijn, wat een invloed
kan hebben op de waarde van het fonds en, onder extreme
marktomstandigheden, op zijn capaciteit om te voldoen aan
de vereisten in verband met een uitstap op verzoek. Het fonds
dekt zijn marktrisico niet in een neerwaartse cyclus. De waarde
van het fonds beweegt zich op gelijkaardige wijze ten opzichte
van de markten.
Wijzigingen in het politieke, juridische, economische of belastingbeleid van China kunnen leiden tot verliezen of hogere kosten voor het fonds.
Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders
weer. Deze kunnen veranderen.
Uitgegeven door Investment Management (Luxembourg) S.A.
Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussels. Ten
behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden
opgenomen of beluisterd.
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MyBroker: blijf altijd
binnen handbereik van uw klanten!
Tegenwoordig gebruiken we onze smartphone altijd en overal:
snel even iets opzoeken, een citytrip boeken, online winkelen…
en steeds vaker zelfs banktransacties uitvoeren. Met zijn gratis
app “MyBroker” surft ook Portima op deze mobiele golf.
Dankzij de MyBroker-app kunnen de klanten van BRIO4YOUmakelaars online - zowel op smartphone als op tablet (Android
en iOS) - hun verzekeringsgegevens bij de makelaar raadplegen,
een schadegeval aangeven en zelfs documenten elektronisch
ondertekenen. Daarnaast zijn makelaars via MyBroker 24u op 24
bereikbaar: klanten kunnen hen immers waar en wanneer ze willen een bericht sturen dat rechtstreeks toekomt in BRIO4YOU.
De mogelijkheden zijn dus talrijk en dankzij zijn optimale ergonomie kan MyBroker bovendien eenvoudig geraadpleegd en gelezen worden, ook op smartphone.

Wat zijn de troeven van MyBroker?
Productief: de snelle, veilige en eﬃciënte elektronische
handtekening!
Dankzij de elektronische handtekening
PortiSign on Mobile – geïntegreerd in
MyBroker – kunnen klanten snel en
veilig documenten ondertekenen op
hun smartphone of tablet. En dit met
enkel een pincode, net zoals ze hun
banktransacties ondertekenen! De
waarde van deze handtekening? Identiek aan die van een handgeschreven
handtekening!
Nuttig
De Twin Peaks II-wet houdt onder andere in dat klanten beter geïnformeerd
moeten worden. Deze informatie moet
duidelijk, correct en volledig zijn en
moet geleverd worden op een duurzame drager. MyBroker is de ideale tool
om hieraan te voldoen! MyBroker is immers net als papier erkend
als duurzame drager.
Mobiel
Klanten kunnen altijd en overal hun verzekeringsgegevens bekijken
of hun makelaar een bericht sturen.
Intuïtief
MyBroker is een professionele en gebruiksvriendelijke app en
werd specifiek voor tablets en smartphones ontworpen. Zo is het
versturen van een schadeaangifte met foto’s dankzij MyBroker kinderspel, zelfs in stresssituaties! Bovendien zijn de gegevens van
klanten steeds up-to-date en zelfs vooraf ingevuld dankzij de link
met BRIO4YOU.

Eigentijds
MyBroker is 100 % mobiel en maakt volop gebruik van de
functionaliteiten van smartphones en tablets. Klanten kunnen
bijvoorbeeld onmiddellijk foto’s van de schade toevoegen aan hun
schadeaangifte en de exacte plaats van een ongeluk aanduiden
dankzij de geolocalisatie.
Ecologisch
Geen berg papieren dossiers meer! Met MyBroker raadplegen klanten hun verzekeringsgegevens online. Bovendien kunnen ze documenten thuis elektronisch ondertekenen met een simpele pincode.

Hoe werkt PortiSign on Mobile?
Zodra een klant toegang tot MyBroker heeft, kan de makelaar in
BRIO4YOU aanduiden dat hij een elektronische handtekening
wenst voor een bepaald document. De klant ontvangt hiervan een
melding in MyBroker en via e-mail. Om het document digitaal te
ondertekenen, dient hij enkel zijn pincode in te geven (deze code
heeft hij gekozen bij zijn allereerste ondertekening, nadat hij de
veiligheidsprocedure heeft doorlopen).

Digitalisering van bij de maatschappij
tot bij de eindklant: de cirkel is rond!
Met PortiSign on Mobile wordt een papierloos kantoor nu echt realiteit. De volledige
flow, van maatschappij tot eindklant, kan
voortaan elektronisch uitgevoerd worden!

De voordelen zijn talrijk:
Tijdwinst:
De verwerking van documenten gaat veel
vlotter. Het is niet meer nodig documenten af te printen en te verzenden; ook het
klassement is geautomatiseerd, overzichtelijk en ordelijk. Een document opzoeken
wordt hierdoor kinderspel en men spaart
ook heel wat opslagplaats uit.
Kostenverlaging:
Port- en drukkosten, aankoop van papier en enveloppen... het verdwijnt allemaal.
Gecentraliseerde informatie:
Alle informatie is continu toegankelijk voor alle medewerkers van
het kantoor en kan op een veilige manier circuleren. De traceerbaarheid van de documenten garandeert bovendien dat men
steeds met de laatste versie van het dossier werkt.
Milieuvriendelijk:
Op grote schaal heeft papierloos werken een positieve impact op
het milieu (behoud van bossen, strijd tegen het broeikaseﬀect, …).
Door papierloos te werken, stelt de makelaar dus ook een ecologische en duurzame geste!
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Kies voor groei
in de financiële sector

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

Om uw klanten deskundig advies te kunnen geven, voorziet Argenta
heel wat documentatie: van folders tot aﬃches, flyers, mailings en
nog veel meer.
In overleg met uw regiomanager stelt u uw eigen doelstellingen op
lange en korte termijn op. Uw regiomanager is uw vertrouwenspersoon en uw aanspreekpunt voor al uw commerciële en administratieve vragen.

8/24/2016 4:03:48 PM
Werken bij Argenta?
Dat is anders en sympathiek
Kantoorhouders zijn het hart van de onderneming. Elke dag bouwen
ze aan de relatie met hun klanten. Daarbij denken ze op lange
termijn. Argenta staat bekend voor zijn persoonlijke aanpak. Dat
betekent dat kantoorhouders fungeren als vertrouwenspersoon. Zij
geven hun klanten advies zoals ze dat ook aan hun eigen familie
zouden doen.
Werken bij Argenta is werken voor een bedrijf met een ijzersterke
en gezonde reputatie. Meer dan 2.500 medewerkers vullen via bijna
500 kantoren de noden en behoeften in van 1,65 miljoen klanten.
Het is de beste bank voor gezinnen, met een eigen strategie.
Anne Coppens, CCO van Argenta, legt uit: “Een bank moet voor
mij midden in de samenleving staan en een baken van veiligheid
en duurzaamheid voor klanten zijn. Argenta is zo'n bank. En dat
stimuleert medewerkers tot persoonlijke groei en ontwikkeling van
hun talenten en passies.”

Het sterkste bankmerk
Als Argenta-kantoorhouder werkt u voor het ‘sterkste bankmerk' in
Vlaanderen. Dat blijkt uit een marktonderzoek van The Benchmark
Company. Mede 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.
Gaat u de uitdaging aan?

“Werken bij Argenta is klantgerichter, transparanter, interactiever,
eerlijker, menselijker, …
Dat zijn de sleutelwoorden die ons definiëren als bedrijf en werkgever.”
VERONIQUE MICHIELS, DIRECTEUR ORGANISATIE EN TALENT.

Neem uw toekomst in eigen handen
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.

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is een bankverzekeraar voor gezinnen, met
activiteiten in België en Nederland, goed voor 1,7 miljoen klanten. De bankactiviteit
is gegroepeerd rond Argenta Spaarbank en de verzekeringsactiviteit rond
Argenta Assuranties. De Groep heeft een balanstotaal van ruim 42,3 miljard euro
(31 december 2016). De nettojaarwinst van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep
bedraagt 246,3 miljoen euro per 31 december 2016.
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Actief of passief?

Flossbach von Storch –
Relatiebeheerder:

Beleggers moeten beslissen: ofwel beleggen ze op de brede markt, in een ETF die alle aandelen van een index volgt; ofwel vertrouwen ze op een vermogensbeheerder die eﬀecten en
beleggingsklassen actief selecteert. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat het bij beleggingen
• 2132
Storch Invest
S.A.is •om
6,teAvenue
Marie-Thérèse
Luxembourg • Luxembourg
Eric Pittomvils
belangrijk
kiezen voor
kwaliteit in plaats van
kwantiteit.
Director Fund Sales
• eric.pittomvils@fvsag.com • www.fvsinvest.lu
+352
621
366
663
251 11 • Mobiel
T +352.621.366.663
omgekeerd
–
het
grootste
deel
van
de
index
Het aanbod aan fondsen is echter onovereric.pittomvils@fvsag.com
zichtelijk groot. De verschillen in kwaliteit wordt steeds ingenomen door onderneminzijn even groot. Er zijn zeer goede, middel- gen met de grootste schulden. Dit strookt
matige en minder goede fondsen. Waarom maar zelden met de wens van een belegger
zou men een duur aandelen- of obligatie- om alleen de meest kredietwaardige schulEric Pas
fonds kopen, wanneer dat eigenlijk niet be- denaars in portefeuille te hebben. BovenDirector Funds Sales
ter presteert dan de voor het fonds relevan- dien hinken de rente-ETF's wat rendement
T +352.691.366.660
te index? Waarom zou men dan niet meteen betreft meestal achterop bij de index die
eric.pas@fvsag.com
zij zogezegd volgen. Door de soms grotere
een gunstig indexfonds (ETF) aankopen?
verschillen bij de bid-ask spreads*, gaat bij
Een begrijpelijk argument, maar het hangt de permanente indexaanpassingen rendewel van de doelstellingen van een belegger ment verloren. Een goede actieve beheerder index dan, net als in 2008/2009, gehalveerd
af. ETF’s zijn vooral geschikt voor ervaren daarentegen, weegt af of een aanpassing wordt, kan men met een robuust opgestelbeleggers die bepaalde thema’s imiteren van de portefeuille na transactiekosten ei- de portefeuille - ruim gediversifieerd over
beleggingsklassen, afzonderlijke waarden,
en daar een concrete marktverwachting genlijk wel zinvol is.
regio’s en valuta - rustiger slapen dan met
aan koppelen. Zelfs de “passieve belegger”
een indexfonds.
moet uiterst “actieve" beslissingen nemen. Welke belangen heeft de belegger?
Bijvoorbeeld of het tijdstip goed is voor de Afgezien van deze bijzonderheden moet
aankoop, welke markten de moeite lonen men zich op de belangen van de cliënten * Verschil tussen biedkoers (aanbod van de koper)
en laatkoers (aanbod van de verkoper)
voor een belegging en in welke beleggings- richten. Voor de meeste particuliere belegklassen met welke weging moet worden gers gaat het er toch vooral om – tenminbelegd. Welke risico’s er zijn, bijvoorbeeld ste, dat is onze ervaring – in een renteloze
JURISDISCHE INFORMATIE
bij valuta’s. En wanneer het juiste tijdstip is wereld de koopkracht van hun vermogen Deze document is uitsluitend bestemd voor professionele belegom zijn vermogen anders te beleggen, dit te handhaven en op lange termijn zelfs po- gers en financieel adviseurs in Belgie en is niet bedoeld voor parbeleggers. De informatie en evaluaties in dit document
om maar enkele voorbeelden te noemen. sitief rendement te behalen. ETF’s dragen ticuliere
mogen in geen geval worden beschouwd als beleggingsadvies.
De meeste particuliere beleggers – en ook daar slechts in geringe mate aan bij. Er is De informatie en de adviezen in dit document zijn evaluaties en
van Flossbach von Storch op het moment van pusommige beleggingsprofessionals – zou- (nog) geen ETF met de vermelding "drie inschattingen
blicatie. Alle informatie werd met de grootste zorg verzameld. De
waarde van elke belegging kan stijgen of dalen en mogelijk krijgt
den dergelijke beslissingen best moeilijk procent per jaar" of "1,5% na inflatie”.
u minder geld terug dan het geïnvesteerde bedrag. De volledige
vinden.
informatie over de fondsen kunt u terugvonden in het verkoopVoor deze beleggers kunnen actief beheer- prospectus, het document belangrijke informatie voor de belegen in het beheersreglement of de contractuele voorwaarden
Zelfs wanneer een belegger een concrete de mixfondsen een geschikt instrument ger
aangevuld door het laatste jaarrapport en het halfjaarrapport
marktverwachting koppelt aan een ETF-be- zijn. Natuurlijk zijn er hier ook verschillen van het betreﬀende fonds indien er een halfjaarlijks rapport is
een jongere datum dan het jaarrapport. Deze documenten
legging, dient hij heel goed na te gaan wat in kwaliteit. Zo zou de strategie zo flexibel met
vormen de enige wettelijke basis voor een verkoop. U kunt de
er achter de desbetreﬀende ETF schuilgaat. mogelijk moeten zijn. Kansen en risico’s genaamde rapporten gratis opvragen bij de beheermaatschappij
von Storch Invest S.A., de bewaarbank, de betaalkanEr zijn talrijke valstrikken waarvoor hij moet van elke belegging moeten telkens weer Flossbach
toren en de respectievelijke nationale informatiecentra. Ze zijn
uitkijken. Neem bijvoorbeeld de beursge- opnieuw worden afgewogen. Van door- beschikbaar in de volgende talen: het prospectus en het docubelangrijke informatie voor de belegger in het Duits, Ennoteerde indexfondsen die op de obligatie- slaggevend belang voor de fondsbeheer- ment
gels, Frans en Nederlands, het halfjaarrapport en het jaarrapport
markt willen beleggen. Terwijl bij een aan- der is steeds een grondige kennis van zijn in het Duits en het Engels. Bovendien kunnen deze documenten
worden opgevraagd bij de Belgische financiële instelling
delenindex de weging van de in vergelijking beleggingen. Bij een aandelenindexfonds gratis
CACEIS België (Havenlaan 86C bus 320 te 1000 Brussel, België,
succesvolle bedrijven toeneemt (omdat de is dat niet nodig, omdat men honderden Registrar.be@caceis.com) of op de website www.fvsinvest.lu.
document is onder meer bedoeld voor reclamedoelkoers ervan en dus hun marktkapitalisatie ondernemingen in één keer aankoopt. Er Onderhavig
einden.
stijgt), is het bij een obligatie-index precies vindt geen kwaliteitsselectie plaats. Als de © 2017 Flossbach von Storch. Alle rechten voorbehouden.
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Kansen benutten en verliezen beperken
met «stop-loss»
Profiteert u al van de BFI-trendvolgende fondsen?
Zowel als basisbelegging of als satelliet
investering kunnen de BFI trendvolgende
fondsen uw portefeuille optimaliseren, de
diversificatie verhogen en uw kansen op
rendement verbeteren. Tegelijkertijd verminderen ze dankzij consequent risicobeheer (dynamische stop-loss) het risico op
verlies.

Wilt u zorgelozer beleggen en aantrekkelijke
rendementen behalen, bij een zo laag mogelijk risico?
De trendvolgende fondsen van Baloise
Fund Invest (afgekort BFI) zijn precies op
deze behoefte van de belegger afgestemd.
Deze fondsen investeren in de landen en
sectoren die de meest stabiele trends van
dit moment vertonen. De Trendvolgende
fondsen investeren voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen, maar ook beleggingen in de geldmarkt behoren tot de
mogelijkheden.

Stop-loss: verliezen beperken
Bij elke onderliggende belegging in de
fondsen worden stop-loss-limieten opgesteld. Ze zijn van essentieel belang binnen
het strikte risicobeheer van de fondsen De
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Uiterst flexibel aandelenpercentages:
risico's verminderen
De uiterst flexibele asset allocatie is een
belangrijk voordeel van de BFI-trendvolgende fondsen. In tegenstelling tot een traditioneel gemengd fonds met een individuele
referentie-index belegt u hierbij onafhankelijk van een benchmark. De trendvolgende
fondsen gebruiken de aandelen-index MSCI
World voor het bepalen van de aandelenquota enkel als trendbarometer.
Het aandelenpercentage bedraagt voor de
Conservative max. 30 %, voor de Balanced
max. 60 % en voor de Dynamic max. 100 %.
Bijgevolg hebben wij een aanbod voor zowel
voorzichtige als risicovolle beleggers.
In tijden van dalende aandelenkoersen kan
de aandelenpercentage verminderd worden
tot 0 %, waardoor verliezen eﬃciënt worden
begrensd.

Dynamic EUR

De drie trendvolgende fondsen van BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)

stop-loss-limieten zenden bij een dalende
koers een verkoopsignaal uit naar de fondsbeheerder, die de verkoop onmiddellijk uitvoert. Zo kunnen verliesfases zoveel mogelijk beperkt worden.

—

Dynamic

De grafiek toont de totale opbrengst van 12.02.2012 tot 31.07.2017. Deze bedraagt
voor BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
- Conservative 31.40 %, Perf. p.a. 5.12 %.
Volatiliteit: 4.91 %. Sharpe Ratio: 1.01
- Balanced 37.20 %, Perf. p.a. 5.95 %.
Volatiliteit: 5.43 %. Sharpe Ratio: 1.08
- Dynamic 27.40 %, Perf. p.a. 4.52 %
Volatiliteit: 6.52 %. Sharpe Ratio: 0.69

Gebruik maken van trends:
doelgericht marktkansen benutten
De BFI-trendvolgende fondsen werken volgens het veelvuldig bekroonde computerondersteunde ARTS-handelssysteem. De
fondsen investeren wereldwijd in de sectoren en landen met de beste rendementsvooruitzichten. Om deze te selecteren analyseert het handelssysteem dagelijks meer
dan 10.000 fondsen, ETF's en aandelen uit
56 landen en 14 sectoren verspreid over de
hele wereld.
Stevig partnerschap:
Vertrouwen werpt vruchten af
Sinds het jaar 2004 werkt de Baloise Group
succesvol samen met de vermogensbeheerder ARTS Asset Management, een onderneming van de Oostenrijkse C-Quadratgroep.
De BFI-trendvolgendefondsen zijn het resultaat van deze succesvolle samenwerking.

Meer informatie:
Baloise Fund Invest (BFI),
Nelson Takes, Senior Sales Manager, nelson.takes@baloise.com
BFI-trendvolgende fondsen – zowel in goed als in uitdagende
marktomstandigheden kalm blijven.
Bron: Lipper

(08/2017/V&M)

PUBLIREPORTAGE
BZB CONGRES | 7

Beleggen in een wereld van
baanbrekende technologieën
Technologische innovatie is overal en verandert razendsnel en fundamenteel onze economie en ons dagelijks leven.
Digitalisering, robotica, beveiliging… het zijn krachtige thema’s waarin technologische vooruitgang centraal staat.
Traditionele bedrijven en sectoren worden bedreigd en tegelijk ontstaan enorme beleggingsopportuniteiten.
Hoe kunnen beleggers het best inspelen op deze disruptieve megatrends?

De wereldeconomie kent twee motoren voor groei: een stijging
van het aantal arbeidskrachten en een verbetering van de productiviteit van arbeid. Meestal gaan beiden hand in hand. De
komende 10 jaar echter zullen vele grote geïndustrialiseerde én
opkomende landen worden geconfronteerd met vergrijzing en
afname van de actieve bevolking. We zullen moeten omgaan
met een economie voortgestuwd door één enkele motor. Dit
is echter niet onoverkomelijk aangezien de huidige technologische (r)evolutie een ware adrenaline-injectie geeft aan productiviteit.

Uit alles blijkt dat de technologiesector vandaag een uitzonderlijke periode van snelle vooruitgang kent. De productie van microprocessoren is sneller en goedkoper, de omvang van computernetwerken groeit exponentieel, het verwerken en opslaan van
data gebeurt steeds energie-eﬃciënter... Dit samenvallen van
belangrijke technologische ontwikkelingen is uitstekend nieuws
voor de economie aangezien ervaring leert dat er duurzame
verbetering van productiviteit uit volgt. Over de laatste 20 jaar
zorgde technologische innovatie voor 50% van de BNP-groei
in de 35 OESO-landen. En de veranderingen treﬀen bedrijven
in alle sectoren. Uit een studie van Accenture blijkt dat bijna
9 op 10 bedrijfsleiders verwachten dat de industrie waarin ze
actief zijn de komende 3 jaar aan een nooit geziene snelheid zal
veranderen dankzij technologische vooruitgang.
En ook voor beleggers betekent dit uitstekend nieuws: in tijden
van disruptie, zijn er vaak de meeste beleggingsopportuniteiten.
Dit blijkt uit de opkomst van baanbrekende technologiebedrijven die innovatieve ideeën hebben omgezet in een duurzame
bron van winstgroei. Dankzij grensverleggende technologie
hebben deze bedrijven producten en diensten ontwikkeld die
10 jaar geleden ondenkbaar waren. De thematische beleggingsteams van Pictet Asset Management zijn gespecialiseerd in het
identificeren van de sterkste bedrijven die succesvol kunnen zijn
in de nieuwe, door technologie gedomineerde wereld.

‘Big data’ en
‘cloud computing’

Autonome
voertuigen

Nieuwe generatie
gezondheidszorg

Internet der Dingen

DIGITALISERING

BEVEILIGING

ROBOTICA

Mobiel
internet

Geavanceerde
automatisering

FinTech

Zo wordt binnen het thema ‘Robotica’ belegd in bedrijven die
nieuwe generaties robots maken om mensen te assisteren in
industriële processen, die robots ontwerpen om ons dagelijks
leven makkelijker te maken en die slimme software ontwikkelen
waarmee de robots kunnen zien, voelen, communiceren, verwerken en ageren.
Het thema ‘Digitalisering’ biedt blootstelling aan de belangrijkste drivers van de techindustrie voor de komende jaren, zoals
het ‘Internet der Dingen’, predictieve big data analyse, blockchain, de deeleconomie, sociale media of cloud computing.
Naar schatting zullen tegen 2020 meer dan 5 miljard mensen
met 50 miljard apparaten online zijn. Deze exponentiële toename in internetgebruik maakt van informatiebeveiliging een absolute prioriteit voor individuen, ondernemingen en overheden.
Het thema ‘Beveiliging’ belegt in de bedrijven met de meest
eﬃciënte IT-beveiligingsoplossingen die onze wereld beschermen tegen virtuele en fysieke bedreigingen.

Want eenvoud is een waarde,
voorzichtigheid een sterkte !

DNCA biedt een eenvoudig, duidelijk en
prestatiegericht aanbod van fondsen in
Europese waarden rond vier beheertypes:
gediversifieerd, absolute return, klassieke en
converteerbare obligaties en aandelen.
Omdat het vermogen dat u ons toevertrouwt

dnca-investments.com

uniek is, beheren wij het met voortdurende

DNCA Finance Luxemburg

aandacht voor risico’s. Daarbij laten wij ons

1, place d’Armes L-1136 Luxemburg

leiden door sterke overtuigingen die ons in

Tel : +352 28 48 01 55 23

staat stellen dag na dag solide portefeuilles

DNCA Investments is een geregistreerd
handelsmerk van DNCA Finance

op te bouwen.

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

Het leven is te kort
om niet verder vooruit
te kijken.
4UBCJFM GPOETbeheer JT HFÕOTQJSFFSE PQ de LBSBLUFSUSFLLFO
WBO
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.

U wenst:
-

een
een
een
een

degelijk rendement op uw vermogen te halen?
vermogensoverdracht en/of succesieplanning te overwegen?
sterk aanbod van gerenommeerde beleggingsfondsen?
berekend risico te nemen in functie van uw beleggersprofiel?

Patronale Life zorgt samen met uw makelaar voor een
oplossing op maat:
Boutique 23:
gepersonaliseerd fondsenpakket volgens uw wensen en keuzes.

Patrimonial Invest:
gepersonaliseerd fonds in samenspraak met uw vermogensbeheerder.
Boutique 23 en Patrominial Invest zijn Tak 23- levensverzekeringen die, in samenspraak met uw
makelaar en afhankelijk van uw beleggersprofiel, op maat worden samengesteld.
Meer informatie?
Bezoek onze website www.patronale-life.be of stuur een e-mail naar tak23@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 288 089 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1642, onder toezicht van de NBB
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Legg Mason Western Asset
Macro Opportunities Bond Fund

‘UNCONSTRAINED’
DENKEN
Een robuust wereldwijd
obligatiefonds op basis van 17 jaar
‘unconstrained’ beleggingservaring.
Streeft naar maximale
totaalrendementen uit vastrentende
waarden, binnen een gecontroleerd
risicokader.
Combineert strategisch vastrentend
beleggen met actief rentebeheer.
Beheerd door Ken Leech, CIO van
Western Asset, met 40 jaar ervaring
op het gebied van vastrentende
beleggingen.

Legg Mason Western Asset
Macro Opportunities Bond Fund*
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Voor meer informatie, bezoek
www.leggmason.be/nl/macro-opportunities
* Bron: Legg Mason, per 31/07/2017 voor USD A-acc-klasse aandelen. Lanceringsdatum: 29 november 2013. Rendement wordt berekend op basis van NIW in vergelijking met NIW met
herbelegging van bruto inkomsten exclusief initiële kosten maar inclusief jaarlijkse managementvergoedingen, op basis van USD voor A-klasse aandelen. De verjaardag verwijst naar de
master klasse van het Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, de A-acc-klasse. Rendement wordt berekend op basis van NIW in vergelijking met NIW met herbelegging
van bruto inkomsten exclusief initiële kosten maar inclusief jaarlijkse managementvergoedingen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige
resultaten. Deze informatie is louter bestemd voor gebruik door professionele klanten, in aanmerking komende tegenpartijen of gekwalificeerde beleggers. Zij is niet bedoeld voor (gebruik door)
particuliere klanten. Dit is een compartiment van Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”), een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten, opgericht als een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, georganiseerd als instelling voor collectieve belegging in effecten (“ICBE”) krachtens de wetten van Ierland als een public limited company
volgens de Ierse Companies Acts en ICBE-regelgeving. Aan LMGF plc is in Ierland vergunning verleend door de Centrale Bank van Ierland. De waarde van beleggingen en de inkomsten die
daaruit voortvloeien, kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggen in een compartiment houdt beleggingsrisico’s in, inclusief het potentiële verlies van het belegde bedrag. In het verleden behaalde
resultaten vormen geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten. De informatie en gegevens in dit materiaal zijn opgesteld uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar worden
niet gegarandeerd door een ander bedrijf of een gelieerde onderneming van Legg Mason, Inc. (samen “Legg Mason”). Er wordt geen verklaring gedaan dat de informatie correct is per een tijdstip
dat volgt op zijn datum. Alvorens te beleggen, dienen beleggers het inschrijvingsformulier, de KIID voor een aandelencategorie van het compartiment en het Prospectus van LMGF plc (die de
beleggingsdoelstelling en risicofactoren volledig beschrijven) helemaal te lezen. Deze en andere relevante documenten kunnen kosteloos worden verkregen in het Duits, Engels, Frans, Grieks,
Italiaans, Noors en Spaans bij de maatschappelijke zetel van LMGF plc te Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland, bij LMGF plc’s administratiekantoor, BNY
Mellon Fund Services (Ireland) Limited, op hetzelfde adres of op www.leggmasonglobal.com. Dit materiaal is niet bestemd voor een persoon die of gebruik dat niet conform de lokale wetten
of regels is. Legg Mason is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verdere verspreiding van dit materiaal. Dit materiaal is geen aanbod of verzoek door enige
persoon in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek verboden is of waarin de persoon die dit aanbod of verzoek doet niet bevoegd is dit te doen, of aan enige persoon aan wie
het verboden is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Uitgegeven en goedgekeurd door Legg Mason Investments (Europe) Limited, maatschappelijke zetel te 201 Bishopsgate, London, EC2M
3AB. Geregistreerd in Engeland en Wales onder Company No. 1732037. Vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority.

Een krediet dat meegroeit
met uw zaak?

Kom praten over de
financiering van uw project.
Fintro Business
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. VU: Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702.

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?
Spreek erover met een Delta Lloyd Life Business Partner. Hij of zij helpt u graag verder.
www.deltalloydlife.be

Later begint nu.

It matters what
you build on
It’s hard for your clients to know
where to invest when returns are low,
risks are high and the old rules don’t
seem to apply.
So what do I do with my money?®
Build on the team and technology
trusted to manage more money than
any other investment firm in the world. *

Keep building at BlackRock.com

For professional clients only.
The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.
*Source: BlackRock. Based on $5.69 trillion USD in AUM as of 30/06/17. ©2017 BlackRock, Inc. All rights reserved. BLACKROCK and BUILD ON BLACKROCK are
registered trademarks of BlackRock in the United States and elsewhere. 21950_AUG17
MKTG0817E-240229-725348

Voor uw beleggingen kiest u beter een partner
die kennis van zaken heeft.
Bij Deutsche Bank volgt het merendeel van onze adviseurs regelmatig opleidingen over beleggen en financiële planning
aan de Antwerp Management School (AMS). En steeds adviseren ze u in functie van uw belangen. Wist u trouwens dat
uw tevredenheid één van hun evaluatiecriteria is? U werkt dus niet samen met gewone verkopers, maar met
hooggekwalificeerde experts die u gericht de beste oplossingen aanbieden. En in tegenstelling tot andere banken houden
we ons enkel en alleen met beleggingsadvies bezig. Met niets anders. Meer info op deutschebank.be/waarom

Investeer in uw leven
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel,
België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester
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Wij zijn anders dan de anderen … En waarom dan wel?
• Wij zijn een Belgische verzekeraar met grote
specialisatie in tak 23 en in successieplanning.

Uw preferente partner in tak 23 en successieplanning

• Uw klant geniet een zeer hoge veiligheid.
» De klant belegt rechtstreeks in de fondsen. Wij
maken geen fondsen en verdienen niet op de
gekozen beleggingen.
» KBC Securities, BDL, … treden op als depotbank.
» Private Insurer voert een afgescheiden beheer per
contract, wat extra veilig is voor de klant. Uw klant is
zo bijzonder bevoorrecht schuldeiser op de activa
van zijn contract.
• Wij werken voor een fee. Alle andere inkomsten gaan
naar u. 1/3 is voor de verzekeraar, 2/3 voor de makelaar.
• We bieden u handige online-tools aan.
» Offertetool
» ‘Taks refund optie’: hiermee creëert u uw eigen
taksactie, voor wie u wenst en wanneer u dit wenst.
» Een volledig digitale pre-sales- en sales tool met
digitale handtekening (voorzien voor het tweede
semester).
Barbara De Beurme - Jean-François Lycops - Luc Verhaert
Leden van het Directiecomité.

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

varenne capital

Anders beleggen

Het beheer van Varenne is gebaseerd op drie soorten
beleggingen die complementair zijn

aandelen
special situations
macro hedging
VARENNE CAPITAL PARTNERS
42, avenue Montaigne – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 70 38 81 22 – contact@varennecapital.com - www.varennecapital.com
Varenne Capital Partners is een fondsbeheerder naar Frans recht en wordt geautoriseerd en gereguleerd door l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, n°GP-6000004). Varenne beheert fondsen eveneens naar
Frans recht (FCP). Dit document werd uitsluitend ter informatie opgesteld en vormt geenszins een aanbod of persoonlijk advies, noch een verzoek om in te schrijven op deelbewijzen van bepaalde fondsen.

Get your wealth ambitions realized

Be inspired, contact us
i nfo@vi ti sl i fe . com | www. vi ti sl i fe . com

Zorgeloos mobiel met ons
Pack OmniMobility!
Alle details over Pack OmniMobility kunt u raadplegen op Inside AG Insurance.
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Verantwoordelijke uitgever: Johan Adriaen
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Beleggen
doen we voor
generaties.
Beleggen voor 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. © 2017 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.
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SOFUBA
Fonds voor Bestaanszekerheid Paritair Comté 341
Vormingen en outplacement
Info: stefan.vanluydt@sofuba.be
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Samen verder gaan om uw
beleggingsmogelijkheden te
vergroten.
D    
Met de overname van Pioneer Investments kan Amundi u over de hele
wereld een verbeterd aanbod bieden – inclusief actieve, passieve en
alternatieve strategieën, investeringen in vastgoed en een groot aantal

beleggen bij
een vertrouwd
gezicht

instrumenten en diensten. Wij willen graag uitzoeken wat het beste
bij uw behoeften past, en u adviseren op basis van die behoeften.
Want dat is precies wat u van een trouwe partner verwacht. Laten
we samen verder gaan.

amundi.com

Uitsluitend verstrekt ter informatie. Deze kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Amundi Asset Management, naamloze vennootschap
naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 1.086.262.605 - Portefeuillebeheerder gereglementeerd door de AMF onder het nummer GP
04000036 - Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Augustus 2017. |

beleggen bij
een vertrouwd
gezicht
da’s simpel
Vertel ons alles over uw grote en kleine plannen voor de toekomst. Aan de hand van uw financiële situatie,
uw noden en verwachtingen en ook uw kennis en ervaring kunnen wij dan een langetermijnaanpak voor
uw beleggingen voorstellen. Contacteer ons voor uw financiële check-up of maak een afspraak op
axabank.be/checkup.
Uw AXA Bankagent
Adres
Tel.: xx/xx xx xx - Fax: xx/xx xx xx
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx - FSMA xxxxxxxxxx
AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11
e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587
KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 7.19.1728 - 0417
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IN EEN WERELD IN VERANDERING,

IS HET ZAAK HET JUISTE
PAD TE VOLGEN.

Bij BNP Paribas Asset Management beheren we vermogen met onze
planeet in het achterhoofd. We kijken verder dan alleen de financiële
cijfers en risico’s en beleggen duurzaam in sectoren die kunnen renderen
op de lange termijn. Daarom zeggen wij: beleggen is alles voor ons.
www.bnpparibas-am.com

De vermogensbeheerder
voor een wereld
in verandering

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, ‘de Vermogensbeheerder’, is een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Vooruitgangsstraat 55, 1210 Brussel, België, geregistreerd bij de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (FSMA).
Dit materiaal is uitgegeven en opgesteld door de Vermogensbeheerder. Dit materiaal is enkel ter informatie opgesteld en is geen beleggingsadvies. Neem nota van het feit dat het risiconiveau varieert naargelang de verschillende types van beleggingen en dat er
geen enkele garantie kan worden gegeven dat een belegging geschikt, gepast of rendabel is voor de beleggingsportefeuille van een belegger. De diverse op de financiële instrumenten toegepaste strategieën kunnen een aanzienlijke impact hebben op de resultaten
die in dit materiaal zijn weergegeven. Alle informatie waar dit document naar verwijst is beschikbaar op www.bnpparibas-am.com
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M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND

FLEXIBILITEIT

VOOR ELKE BEPROEVING

Een flexibel, gemengd fonds dat wereldwijd belegt
in verschillende beleggingscategorieën zonder
beperkt te worden door een geografische locatie
of sector. Deze flexibiliteit geeft de mogelijkheid
aan de fondsbeheerder ten allen tijde in de
volgens hem optimale beleggingscategorieën te
investeren. En bovenop een vermogensallocatie
uit te werken die het potentieel heeft om
beleggingsrendementen
te
genereren
in
verschillende fasen van de cyclus.
Het fonds is beschikbaar in een aantal
levensverzekeringen en bij privébankiers. Voor
meer informatie, kunt u contact opnemen met uw
financieel adviseur.

Performances
op 31.07.17

YTD
2017

2016

2015

2014

2013

2012

M&G Dynamic
+6,1% +8,8% +2,0% +9,8% +6,5% +9,5%
Allocation Fund €A

Met meer dan 320 miljard euro* activa onder beheer is
M&G Investments een van Europa’s grootste actieve
vermogensbeheerders met een sterke expertise in flexibel en
gediversifieerd beleggingsbeheer.
Het fonds kan op significante wijze gebruik maken van derivaten.

www.mandg.be

*Vermogen onder beheer per 30 juni 2017. Oprichtingsdatum van het Fonds: 3 december 2009. Performance berekend door Morningstar Inc., per 31.07.17 in euro op basis van herbelegde
netto-inkomsten, exclusief kosten voor de aandelenklasse A (acc) in euro op basis van koersvergelijking. 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. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd
voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Rating per 31.07.17. De rating is voor de aandelenklasse A (acc) in euro van
het M&G Dynamic Allocation Fund. Copyright © 2017 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. AUG 17 / 227809
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