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Edito

Momentum richt zich uitsluitend tot de
professional in de ﬁnanciële sector.
De inhoud kan geenszins als een
commercieel aanbod worden beschouwd.

Adverteren in Momentum?
Neem contact op met
Annelien Liessens,
annelien@bzb-fedafin.be
055 30 59 89

Momentum is een uitgave van BZB-Fedaﬁn.

Het is weer zover! Op tien oktober bent u van harte welkom op het BZB-Fedafincongres in Brussel. En dit jaar mag het nét iets meer zijn want we bestaan 20 jaar en
dat willen we uiteraard graag met u vieren.
Bij een feesteditie hoort een spetterende affiche en daar hebben we dan ook voor
gezorgd. Bovenaan prijkt niemand minder dan topspreker Nassim Nicholas Taleb die
bij ons bekend werd via zijn boek “De zwarte zwaan”, maar ook internationale faam
vergaarde met tal van andere boeken en publicaties waaronder “Antifragiel” en meer
recent “Skin in the game”. Op het congres ontdekt u zijn visie op het nemen van
risico's en andere economische inzichten. Een unieke kans in België!
Een andere topper is de Gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch. Hij zal
op het congres toelichten wat de grootste risico’s vandaag zijn in de sector, wat
de uitdagingen zijn waar we met z’n allen tegenaan kijken en welke visie de NBB
hierop nahoudt.

Verschijnt driemaandelijks.
Oplage: NL 6840 | FR 3470
Verspreiding: NL 6711 | FR 3409
BZB-Fedaﬁn
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
BE0466 737 571 | info@bzb-fedafin.be |
www.bzb-fedafin.be
Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb-fedafin.be
De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Last but not least krijgt u op het congres ook de resultaten te horen van een
grootschalige studie die BZB-Fedafin momenteel aan het voeren is in samenwerking
met PwC. Waarin schuilt uw meerwaarde als tussenpersoon? Hoe ziet de klant u en
hoe kan u uw positie nog versterken? De resultaten worden nadien ook besproken in
een geanimeerd debat met enkele CEO’s van banken en verzekeringsmaatschappijen.
In de voormiddag zijn er naar goede gewoonte ook tal van workshops met relevante
thema’s voor de tussenpersoon, die worden aangeboden door onze verschillende
partners. Een must voor uw professionele activiteit!
Kortom, u gaat gegarandeerd naar huis met tal van boeiende inzichten en praktische
tips die u kan toepassen op uw eigen kantoor. Afsluiten doen we me een feestelijke
receptie en een voetbalmatch van de Rode Duivels.
Graag tot dan!
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Lewis Aubrey Johnson,
Invesco Head of Fixed Income Products
Innovation through tradition

Het belang van de consumentenprijsindex
GOLD

Kennis en besef van het algemene prijsniveau
van consumentengoederen vormen een cruciaal aspect van de economie. Een obligatiefondsbeheerder besteedt een groot deel van
zijn tijd aan het beoordelen van toekomstige
trends van consumentenprijzen, vanwege
hun centrale rol bij het monetair beleid van
de centrale bank en uiteindelijk ook bij de
obligatiekoersen. Een fondsbeheerder die het
algemene prijsniveau van consumentengoederen (consumentenprijsindex of CPI) kan
voorspellen, is al een heel eind op weg met
het toevoegen van waarde voor de klanten als
hij het risico in het fonds evenredig aanpast.
Centrale banken zoals de Europese Centrale
Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel
het handhaven van een lage en stabiele inflatie van de consumentenprijzen, waarbij
gestreefd wordt naar 2% per jaar, wat het
belang van consumentenprijzen voor de
economie en beleggen onderstreept. Een
stabiele inflatie wordt namelijk beschouwd
als een van de fundamenten van een stabiele
economie. We hoeven alleen maar te kijken
naar de puinhoop die de zeer hoge inflatie in
economieën zoals Zimbabwe of Venezuela
aanricht om te begrijpen waarom de centrale
banken deze maatstaf zo belangrijk vinden.
De afgelopen jaren was het voor westerse
ontwikkelde economieën niet moeilijk om
de CPI laag te houden, maar wel om deze te
laten stijgen, en dat is opvallend.
Om redenen waarover nog steeds heftig
wordt gediscussieerd, daalt de inflatie al
lange tijd gestaag. En deflatie (aanhoudende en wijdverbreide prijsdalingen) wordt
als een even groot gevaar gezien als een
hoge inflatie.
Waar staan we vandaag? In de eurozone
heeft de strijd tegen ‘te lage inflatie’ (de
CPI stijgt nog steeds, maar ligt onder de
doelstelling van de ECB van 2%) geleid tot

niets krijgt en dat we meer risico’s moeten
nemen om een aantrekkelijker rendement te
behalen. Maar wij geloven dat we met een
zorgvuldige kredietanalyse, ervaren portefeuillebeheerders en een gediversifieerde
portefeuille de juiste obligaties kunnen selecteren en de risico’s kunnen beheren.

VARENNE
CAPITAL

SILVER

buitengewone maatregelen en een obligatiemarkt die voor velen moeilijk te doorgronden
is. De officiële rentevoet in de eurozone bedraagt momenteel -0,4% en de ECB heeft
haar toevlucht genomen tot de aankoop van
obligaties om de financieringskosten voor
overheden en bedrijven die willen lenen te
verlagen. Hierdoor zijn de obligatiekoersen
in de eurozone zodanig gestegen dat hun
rentes negatief zijn. Met andere woorden:
de geldschieters betalen de lener voor het
voorrecht om hen geld uit te lenen.

Belangrijk is dat we alleen risico’s nemen
wanneer we naar onze mening voldoende
goed beloond worden in de vorm van rendement. Dat betekent dat we vandaag de
dag een mix van obligaties en aandelen
uit de hele wereld bezitten, met een
totale
PARTNERS
portefeuille die naar onze mening niet al te
riskant is.
We zijn ervan overtuigd dat we bij de huidige
lage rentes een positief rendement kunnen
leveren. Uiteraard houden we de consumentenprijzen en de gevolgen daarvan voor de
rentes en de obligatierendementen nauwlettend in de gaten.

Belangrijke informatie

Obligatiefondsbeheerders zoals wij staan
dus voor de taak manieren te vinden om dit
verlies aan inkomsten uit relatief veilige bronnen zoals bankrekeningen en staatsobligaties
goed te maken. Gelukkig zijn er manieren
om deze negatieve rentes te compenseren.
Daarvoor moeten we wel grondige analyses
uitvoeren en zorgvuldig risico’s nemen.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit
kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk
het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen).
Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.
De visie en opinie van Lewis Aubrey Johnson weerspiegelen de mening van de auteur op de dag van
publicatie en zijn gebaseerd op de huidige marktom-

Ons fonds belegt in een reeks obligatie- en
aandelenmarkten waar we nog altijd positieve rendementen kunnen behalen. Het gaat
hierbij om opkomende markten, bepaalde
markten voor bedrijfsobligaties en overzeese markten. Iedereen weet dat je niets voor

standigheden. Ze kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving.
Deze informatie is uitgegeven in België door Invesco
Asset Management SA Belgian Branch (France),
Louizalaan 235, B-1050 Brussel (www.invesco.be).

Samenwerken voor
de perfecte mix.
Volledig palet aan strategieën om
inkomsten te creëren.
Schets uw toekomst met het Invesco Global Income
Fonds. Het fonds probeert te streven naar inkomsten en
kapitaalgroei uit zorgvuldig geselecteerde wereldwijde
obligaties en aandelen.

xinvesco.be/multi-asset

Risicowaarschuwing : De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag
terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de
waarde van het fonds veroorzaken. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het fonds. Het Fonds zal beleggen in derivaten
(complexe instrumenten) die een hefboomeffect kunnen hebben en aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds kunnen veroorzaken. Het fonds kan
beleggen in noodlijdende effecten, die gepaard gaan met een aanzienlijk risico van vermogensverlies. Het Fonds kan beleggen in noodlijdende effecten die een
aanzienlijk risico van kapitaalverlies met zich meebrengen. Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties, wat kan resulteren in een
aanzienlijk risico van kapitaalverlies, afhankelijk van bepaalde triggers. Het Fonds kan een aanzienlijk volume aan schuldbewijzen van lagere kredietkwaliteit
aanhouden, wat kan leiden tot aanzienlijke waardeschommelingen. Deze risico-informatie komt overeen met de belangrijkste risicofactoren die specifiek zijn voor
dit fonds. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige fonds en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) evenals het
prospectus voor een complete set van risico’s.
Belangrijke informatie : Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België. 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. De publicatie van dit marketingdocument dient uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsvoorstel noch enige andere vorm van advies voor
beleggers. De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Dit
document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be
EMEA5375/2019
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Active is:
voortdurend aan de wind blijven zeilen
Geen risico willen nemen, is nog altijd het grootste risico voor beleggers. Doordat inflatie de minimale rendementen erodeert,
Innovation
through tradition
die veilig geachte beleggingen bieden, moeten beleggers
uitgebalanceerde
maar weloverwogen risico’s nemen voor het behoud van
hun vermogen en koopkracht. De sleutel daartoe is diversificatie, en multi-assetstrategieën zijn de logische oplossing.

Actief en flexibel beheer
GOLD
In een complexe wereld zijn het zo optimaal mogelijk diversifiëren
van beleggingen en doelgerichte, tactische veranderingen in de portefeuille belangrijke oplossingen om risico’s te verminderen in een
gestructureerd beleggingsproces.
In periodes dat markten flink in beweging zijn, kunnen verliezen
worden vermeden, of beperkt, door risicovolle beleggingen eventueel
te verruilen voor meer stabiele segmenten en effecten.
VARENNE
CAPITAL
Het helpt ook optimaal te spreiden, over meerdere beleggingscategorieën en over regio’s en stijlen van beleggen. Bijvoorbeeld door
beleggingen te verdelen over:
• Opkomende markten en bedrijfsobligaties met een
lage rentSILVER
egevoeligheid (in het bijzonder high yield). Deze beleggingen
kunnen ervoor zorgen dat het vastrentende deel van de beleggingsportefeuille minder gevoelig is voor renteschommelingen.
• Hoogdividendaandelen in de beleggingsportefeuille kunnen aandelenrendementen (dividendrendement) mogelijk opkrikken, als
stootkussen dienen voor dalende beurzen en de volatiliteit van
de portefeuille dempen
• Grondstoffen, bijvoorbeeld goud, kunnen voor extra diversificatie
zorgen en risico’s verminderen.
Multi-asset-oplossingen zijn een drietrapsraket van diversificatie,
actief en flexibel beleggen en risicomanagement. Dergelijke oplossingen passen vooral goed bij beleggers, die de financiële markten
niet voortdurend in de gaten willen houden.
Multi-asset-strategieën, om jezelf te kunnen overtreffen
Beleggers gedragen zich vaak emotioneel en irrationeel, zeggen
deskundigen op het gebied van behavioral finance. Zij hebben bijvoorbeeld vaak een beperkte blik omdat zij niet over alle informatie
beschikken. Het venster, of liever gezegd het raamkozijn, waardoorheen zij financiële markten beschouwen, is onvoldoende groot om
een volledig beeld te vormen van alle noodzakelijke informatie, alternatieven voor beleggingen of tegenstrijdige feiten. Bovendien
geven zij vaak de voorkeur aan bedrijven uit eigen land. Het resultaat:
beleggers zijn onvoldoende gespreid en laten betere alternatieven
links liggen.

PARTNERS

“Multi-asset strategieën kunnen beleggers helpen slimmer te zijn
dan zijzelf - eenvoudig en vanzelf”
Active is: voortdurend aan de wind blijven varen
In deze laagrentende omgeving is het grootste risico geen enkel
risico nemen. ‘Slim risico’s aangaan’ is cruciaal voor het nemen van
de juiste beleggingsbeslissingen. Multi-asset-oplossingen bieden
om die reden een aantrekkelijke manier van beleggen, dankzij hun
brede waaier aan mogelijkheden en het flexibel inspelen op trends
kunnen deze strategieën profiteren van rendementskansen wereldwijd, zonder dat de risico’s uit het lood gaan. Deze ‘automatische
piloot’ helpt beleggers om risico’s te beperken, zonder de kansen
op rendement te verliezen.
Auteur: Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets &
Thematic Research, Allianz Global Investors
Important information: Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors
might not get back the full amount invested. Past performance is not
a reliable indicator of future results. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an
investment company with limited liability, incorporated in Germany,
with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323
Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB
9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de).

ALLIANZ DYNAMIC
MULTI ASSET FUNDS
Active is: Exploring multiple sources of returns
Een flexibele, dynamische wijze van beleggen staat aan de basis van de Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy (DMAS)-fondsen. Met als doel om optimaal gebruik te kunnen
maken van de volatiliteit van financiële markten.
DMAS 15:
Defensief profiel

DMAS 50:
Neutraal profiel

DMAS 75:
Profiel gericht op groei

Het beleggingsteam achter de multi-assetfondsen beheert meer dan 135 miljard euro
(per eind 2018). Daarmee is Allianz Global Investors één van de grootste multiassetbeleggers in Europa.
Voor meer informatie bezoekt u be.allianzgi.com of scant u de QR-code met uw
mobiele telefoon.

Value. Shared.
For fund distributors and professional investors only. Past performance is not a reliable indicator
of future results. Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall
as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy funds are sub-funds of Allianz Global Investors Fund SICAV, an open-ended investment
company with variable share capital organised under the laws of Luxembourg. Investment funds may
not be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. For a free copy of the
sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual
and semi-annual financial reports, contact the issuer at the address indicated below, the Belgian
information agent RBC Investor Services Belgium SA, 20th Floor – Zenith Building – Boulevard du Roi
Albert II 37 – 1030 B-Brussels or https://be.allianzgi.com. Please read these documents, which are solely
binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors
GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with
its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local
court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). This communication has not been prepared in accordance with legal requirements
designed to ensure the impartiality of investment (strategy) recommendations and is not subject to any
prohibition on dealing before publication of such recommendations. AdMaster 835160 | 19-1705
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«Het is misschien tijd
om uw portefeuilles te ont-GAFA-en ! »
De gewogen kapitaalindexen kennen, door hun opbouw, een belangrijke structurele scheefgroei die evolueert in de tijd wat een vaak
genegeerde belangrijke concentratie van risico’s met zich meebrengen. De huidige marktomgeving in zowel de ontwikkelingslanden
als de groeilanden doet zorgwekkende risico-concentraties ontstaan en meer bepaald in de sector van de GAFA.
De referentie-indexen, gewogen door de beurskapitalisatie, weerspiegelen de som van de winstkansen van het geheel van de beheerders
(actieve en passieve) van de planeet. Deze indexen vormen in feite een
« output », t.t.z. het product van de industrie van assetbeheerders.
De passieve beheerders gebruiken deze indexen als “input” en repliceren
zo de samenstelling van de indexen die bepaald worden door de actieve
beheerders. De actieve beheerders, of toch een deel ervan, van hun
kant, beschouwen deze referentie-indexen als « vertrekpunt » van hun
toewijzing, de “neutrale allocatie » waarop zij hun over- of onderweging
van bepaalde activa gaan baseren.

Nochtans
vormen deze indexen geenszins een “neutrale” allocatie, en
Innovation through
tradition
kennen zij daarentegen, door hun opbouw, een belangrijke structurele
scheefgroei die in de tijd evolueert en de totale industrie aan vaak genegeerde ernstige risico’s blootstelt.

Graﬁek 1: Gewicht van de sectoren op de Amerikaanse aandelenmarkten

Dit fenomeen kwam er niet met de technologische bubbel. In het begin
van de Jaren ’70 zwoeren de investeerders enkel bij het succes van de
Amerikaanse automobielindustrie, “Wat goed is voor General Motors,
is goed voor Amerika”. De petroleumcrisis van de jaren ’70 heeft een
einde gemaakt aan deze mythe en vormde het eerste voorbeeld van het
uiteenspatten van een bubbel in onze grafiek.
In de huidige toestand kan het nuttig zijn zich het verleden te herinneren.
Vandaag worden de vijf grootste kapitalisaties van de index* MSCI USA
gevormd door Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (d.i.. Google) en
Facebook. Deze laatste vertegenwoordigen samen 16% van de index,
dit wil zeggen evenveel als de 289 kleinste kapitalisaties van dezelfde
index die er in totaal 504 telt! Deze 5 ondernemingen staan voor de
« GAFA », die fameuze waarden die zich situeren ergens halverwege
de technologiewaarden en de on-linehandel, dus heel erg gecorreleerd
met de marktbewegingen.
Zonder te willen discussiëren over het revolutionaire aspect van deze
industrie, is het wel belangrijk te onderstrepen dat wie tegenwoordig passief investeert in Amerikaanse aandelen, zijn lot verbindt aan
drie sectoren die nauw samenhangen: Telecommunicatie, IT en cyclische consumentengoederen (deze zijn gecorreleerd zoals Energie &
Grondstoffen bijvoorbeeld).

LD

Grafiek 1 toont zeer concreet en in een historische context de sectorale
concentraties van de Amerikaanse aandelenmarkt. Door hun opbouw
zullen de kapitaalgewogen indexen het gewicht van een bepaalde waarde
of sector in een portefeuille maximaliseren op het ogenblik dat die sector
zich op het hoogste punt van zijn prijs bevindt – op het toppunt van
zijn succes bij de investeerders. De meest zichtbare concentratie die
iedereen zich herinnert, is de technologie-bubbel van het begin van de
jaren 2000. De sector van de technologiewaarden, op de top van de
bubbel, te weten op de top van zijn gewicht in de index, vertegenwoordigde bijna 34% van de index.

VARENNE
Dit betekent dat om het even wie, die passief geïnvesteerd had, of actief
CAPITAL
maar met weinig afwijking van de indexen, op dat ogenblik meer dan

VER

een derde van zijn portefeuille geïnvesteerd had in één enkele sector
(om nog maar te zwijgen van alle andere sectoren die nauw verbonden
zijn met de IT-sector).

Het concentratiepeil dat we de laatste maanden waarnamen, blijkt
gelijkaardig aan dat van de jaren 2000.
Investeerders op de aandelenmarkten die diversificatie zoeken, zouden
zich kunnen laten verleiden door de groeimarkten teneinde te grote concentratierisico’s in hun portefeuille te vermijden. Als we echter dezelfde
analyse toepassen op de groeilandenindices, dan zien we dat de top 5
van de MSCI Groeimarkten 18% van de index vertegenwoordigt, zijnde
hetzelfde gewicht als van de kleinste 791 kapitalisaties van die index.
Deze Top 5 bestaat uit Tencent, Alibaba, TSMC, Samsung en Naspers :
GAFA bij uitstek en partners, leveranciers, distributeurs of concurrenten
van de grote Amerikaanse GAFA.
De wereld is dus klein….en geconcentreerd .
*au 11 juin 2019

Bullet points
• Door hun opbouw kennen de kapitaalsgewogen indexen belangrijke uitschieters die in de tijd evolueren en de investeerders blootstellen
aan het gevaar van een concentratie van belangrijke risico’s.
• Passieve investeerders, of actieve investeerders die zich niet onderscheiden van de benchmark, staan vaak niet stil bij de reikwijdte
van die concentratie in hun portefeuille.
• De huidige uitschieters in waarden van het « GAFA »-type, bereiken nieuwe recordhoogten sinds de jaren 2000 en hebben betrekking
op zowel de groeimarkten, die zeer verbonden zijn, als op de ontwikkelde landen.

PARTNERS
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Disruptie? Die is er toch altijd al geweest?
“Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, zouden ze snellere paarden hebben gezegd.” Henry Ford
Wanneer u een krant opent (tenminste, zolang die nog bestaat in
papieren versie) kan u niet om een onderwerp heen: Disruptie. Het
onderwerp is allesbehalve nieuw: Johannes Gutenberg wordt vaak
genoemd. Zijn drukpers maakte eerst nonnen en monniken werkloos,
die met de hand, boeken kopieerden in de kloosters. Enkele generaties later werden honderdduizenden banen gecreëerd bij boekuitgevers en mediahuizen. De democratisering van kennis, een proces
dat het internet momenteel naar de top drijft.

Disruptie heeft geen kristallen bol, investeerders kunnen zeer veel
geld verliezen.
Wie herinnert zich Lernout & Hauspie niet en de hele technologie
hype van de jaren 2000? Met beleggen had dit allemaal niet veel
te doen. Het was speculeren op het volgende succesverhaal. Maar
die verhalen zijn er vandaag nog en de wens, een beetje zoals bij de
Lotto, er deze keer bij te zijn, blijft bestaan. De recente IPO’s geven
daar mooie voorbeelden van.

Vinyl -> Tape -> CD -> MP3 -> On-line
De muziekindustrie, die vroeger de “platenindustrie” werd genoemd,
laat zeer duidelijk zien hoe disruptie werkt. Tot de jaren negentig was
het een oligopolie van de grote platenmaatschappijen. Eén innovatie,
de introductie van de CD, leidde tot een sterke omzetstijging. Delen
van de oude platencollectie werden vaak opnieuw gekocht als cd’s
om ze op de nieuwe stereo-installatie te kunnen afspelen.

Hoe waarderen wij disruptieve bedrijven?
De waarde van een bedrijf kan beschouwd worden als de cash-flow
die men eruit kan halen gedurende het bedrijfsleven. Cash-flow
generatie en de beschermingsmuur tegen competitie, zijn twee stevige pijlers waarop beleggers kunnen steunen. Dit geldt uiteindelijk
ook voor disruptieve bedrijven. Er moet geld binnenkomen op een
voorspelbare manier en men moet zijn dienstverlening of productie
succesvol tegenover competitie kunnen verdedigen op lange termijn.
Een aandeelhouder wil de waarde van een bedrijf zien groeien in de
toekomst en niet op korte termijn speculatiewinsten boeken.

De MP3 was meer dan een innovatie - ze had een ontwrichtend karakter. Het “succesmodel” van de platenlabels kende zijn eerste serieuze
barsten. Een buitenstaander, Steve Jobs van Apple, introduceerde
de Ipod in 2001. Een paar jaar later kwam het I-Tunes platform. De
muziekuitgevers hadden hun oligopolie voor de distributie verloren.
Vandaag de dag is de omzet van de sector op het niveau van de jaren
tachtig. Het worstelt nu al met de volgende grote uitdaging: direct
marketing door artiesten via websites en in social media.
Disruptie, het is er altijd al geweest. Maar de snelheid is aanzienlijk
toegenomen.
Aantal jaren om 50 miljoen gebruikers te bereiken.
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Wij passen bij disruptieve bedrijven dezelfde 5 principes toe:
Diversificatie, Kwaliteit, Waarde, Solvabiliteit en Flexibiliteit. We zullen dus niet meedoen aan elke nieuwe “Hype”, maar eerder gestadig
afwachten welk bedrijf de toekomstige winnaar is. Het is misschien
minder spannend, maar op termijn de beste manier om kapitaal te
beschermen en te doen groeien.
En last but not least: disruptie gaat altijd over ondernemers en hun visie. Of zoals Henry Ford het ooit zei: “Als ik mensen had gevraagd wat
ze wilden, zouden ze waarschijnlijk ‘snellere paarden’ hebben gezegd.
Onze spreker Stephan Fritz, Portfolio Director - Multi Asset kunt
u horen in de blauwe zaal om 10:45.
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De digitalisering zorgt voor snelheid.
Internetbedrijven zoals Alphabet en Amazon bestaan nog geen
PARTNERS
twintig jaar, maar hun marktkapitalisatie
bedraagt al respectievelijk
ongeveer 800 en 900 miljard dollar. Digitalisering is echter geen op
zichzelf staand proces. Wie wil er bijvoorbeeld in Uber investeren?
Enerzijds kan het bedrijf tot nu toe enkel maar verliezen rapporteren.
Aan de andere kant zou de digitalisering van het wereldwijde vervoer
van mensen en goederen in de toekomst wel eens een miljardenbedrijf kunnen worden. In ieder geval durven we geen voorspelling te
doen voor het bedrijf.

Wettelijke informatie Dit document is onder andere bedoeld voor
reclamedoeleinden. De informatie en beoordelingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De informatie en meningen
in dit document zijn schattingen van Flossbach von Storch Invest
S.A. op het moment van publicatie. Zij kunnen te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie over
de marktontwikkelingen weerspiegelt de mening en de toekomstige
verwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A.. De feitelijke ontwikkelingen en resultaten kunnen echter aanzienlijk verschillen van
de verwachtingen. Alle informatie is met grote zorg samengesteld.
De waarde van een belegging kan stijgen of dalen en u kunt minder
geld ontvangen dan het belegde bedrag. 2019 Flossbach von Storch
Invest. Alle rechten voorbehouden. Uitgever: Flossbach von Storch
Invest S.A. 6, Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxemburg, Luxemburg,
Tel. +352. 264. 584-22, Fax +352 264 584-23, info@fvsinvest.lu, www.
fvsinvest.lu.
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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
de lange termijn. Groeien doe je echter niet
alleen. Daarom zijn we op korte termijn op
zoek naar zelfstandige kantoorhouders.
Werken bij Argenta?
Dat is anders en sympathiek
Kantoorhouders zijn het hart van onze
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
onze kantoorhouders fungeren als vertrouwenspersoon voor hun klanten. Zij geven
hen 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 450 kantoren
de noden en behoeften in van 1,75 miljoen
klanten. Het is de beste bank voor gezinnen,
met een eigen strategie.
Neem je toekomst in eigen handen
Bij de start van je carrière als kantoorhouder krijg je een uitgebreide opleiding
in verzekeringen, beleggingen, kredieten
en kantooradministratie. Daarna loop je
stage in een paar Argenta-kantoren. Een
ervaren mentor begeleidt je daarbij. Om je
klanten deskundig advies te kunnen geven,
voorziet Argenta heel wat ondersteuning:
managementinformatie, folders, affiches,
flyers, mailings en nog veel meer. In overleg met je regiomanager stelt je je eigen
doelstellingen op: op lange termijn en op
korte termijn. Je regiomanager is je vertrouwenspersoon en je aanspreekpunt voor al
je commerciële en administratieve vragen.
Een sterk bankmerk
Als Argenta-kantoorhouder werk je voor een
van de sterkste bankmerken in Vlaanderen.
Dat blijkt uit marktonderzoek. 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
je graag een relatie aangaat. Ga jij de uitdaging aan?

‘Werken bij Argenta is klantgericht, transparant, interactief, eerlijk en menselijk. Dat zijn
de sleutelwoorden die ons definiëren als bedrijf en werkgever.’
Veronique Michiels, directeur Organisatie en Talent.
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Creatieve destructie en de gevolgen ervan voor uw portefeuille
Workshop gegeven door Katherine Haesaerts en Claude Ewen (NL en FR, ½ PE-punt)
Technologietrends en ontwrichtende innovatie hebben een doorslaggevende
invloed op de markten. De wereld verandert, en innovatie werkt als een
katalysator voor groei en succes. Bedrijven die niet innoveren, lopen een
groter risico hun marktaandeel, productiviteit en winst te verliezen. In het
slechtste geval gaan ze zelfs failliet.

Voorbeeld: Kodak en Nokia
Kodak is misschien wel een van de bekendste voorbeelden. Op zijn
hoogtepunt had het bedrijf 90% van de Amerikaanse filmrolletjesmarkt in
handen. De komst van de digitale fotografie haalde zijn kernactiviteit echter
onderuit. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Blockbuster ging
bijvoorbeeld aan piraterij en het toenemende succes van onlinestreaming
van films ten onder, en in het smartphonesegment wist Nokia niet te
innoveren.
De technologische vooruitgang gaat tegenwoordig zo snel dat bedrijven die
in hun domein als innovatiekampioenen te boek staan van de ene dag op
de andere verdrongen kunnen worden door concurrenten die iets goedkoper
of beter kunnen produceren.

Innovatie en ontwrichting in de volgende versnelling
Er is een verschil tussen gewone innovatie en ontwrichtende innovatie.
Gewone innovatie verandert processen, maar brengt niet noodzakelijk de
toekomst van de sector in gevaar. Ontwrichtende innovatie kan daarentegen
hele sectoren doen verdwijnen of grondig transformeren. Beide fenomenen
komen steeds meer voor, en het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal
veranderen. Volgens de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter zal de
technologische vooruitgang genadeloos blijven voortgaan onder de teugels
van het kapitalistisme. Volgens zijn theorie over ‘creatieve destructie’
ontwikkelen bedrijven in kapitalistische landen een bepaalde manier van
werken tot er iets beters gevonden wordt dat de oude manier van werken
doet verdwijnen.

Theorie van Schumpeter
Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven en sectoren die ten onder zijn
gegaan door de technologische vooruitgang om misschien toch in de
theorie van Joseph Schumpeter te kunnen geloven. Als de Oostenrijkse
econoom gelijk heeft, kunnen zelfs innoverende bedrijven vernietigd
worden door iets nieuws, aangezien de economie gewoon blijft draaien.
Ontwrichtende innovaties zetten de traditionele sectoren voor grote
uitdagingen, en gevestigde bedrijven moeten zich aanpassen om hun
concurrentievoorsprong te behouden. Beleggen in technologie betekent niet
langer simpelweg aandelen kopen in de traditionele technologiesectoren in
de hoop het nieuwe Apple of Facebook te ontdekken. We kunnen ons ook
niet langer beperken tot de FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon,
Netflix en Google). Technologische innovatie is belangrijk in alle sectoren en
industrieën. Innovatie is alomtegenwoordig. Denk maar aan zonne-energie,
robotica, big data, blockchain, cloud computing en de gezondheidszorg.
Bedrijven die innoveren en technologie weten te benutten, hebben
aanzienlijke concurrentievoordelen, waardoor zij hogere rendementen op
geïnvesteerd kapitaal behalen. Dat is cruciaal.

Duurzaam rendement
Volgens de markttheorie vallen hogere rendementen steeds terug tot het
gemiddelde. Dat betekent dat er vroeg of laat een ander bedrijf komt dat
bestaande bedrijven wegconcurreert. We moeten er dus vrij sterk van
overtuigd zijn dat de bedrijven waarin we beleggen dingen op een andere
manier kunnen aanpakken. Daarom is de duurzaamheid van het rendement
op geïnvesteerd kapitaal zo belangrijk. En daar blijft het schoentje voor
sommige bedrijven knellen. Vaak haalt een bedrijf over een korte periode
hoge rendementen, maar kan het dat tempo daarna niet volhouden omdat de
innovatie stilvalt, het concurrentievoordeel kleiner wordt en de rendementen
kelderen (ook daarvan is Nokia weer een goed voorbeeld). Daarom
concentreren wij ons op bedrijven die technologie en innovatie gebruiken om
alsmaar grotere toetredingsbarrières op te werpen voor nieuwe spelers.

Netwerkeffect
Duurzaamheid wordt door de markt vaak onderschat, en daarom is ze
voor ons zo’n aantrekkelijke troef. Natuurlijk hebben heel wat bedrijven
die we onder de loep nemen vaak meerdere concurrentievoordelen. Een
van de belangrijkste is het netwerkeffect: hoe meer mensen gebruikmaken
van een product of dienst, hoe beter het voor iedereen is. Daarom zijn
we geïnteresseerd in bedrijven die actief zijn op het gebied van cloud
computing, zoals Alibaba en Microsoft, en in spelers uit de goed gevestigde
betalingsindustrie, zoals Mastercard en Visa. De consument koopt steeds
meer online, waardoor de uitgaven met creditcards elk jaar met 12% op
jaarbasis stijgen. Die cumulatieve groei komt duidelijk tot uiting in de
resultaten van Mastercard en Visa, die de facto de wereldwijde markt
domineren (uitgezonderd China). Die twee bedrijven halen consequent
hoge rendementen dankzij de hoge toetredingsbarrières in hun sector. Onze
teams die verantwoordelijk zijn voor wereldwijd aandelenbeheer hebben
beide aandelen al ten minste vijf jaar in hun portefeuille.

Conclusie
De volatiliteit is teruggekeerd op de markten, en het rendement op de
aandelenmarkten zal waarschijnlijk lager uitvallen dan in de afgelopen jaren.
Dat betekent dat de beste bedrijven wellicht de meeste winst naar zich
toe zullen trekken. Die kwaliteitsbedrijven zijn verspreid over verschillende
sectoren en regio’s, maar het is essentieel dat zowel bedrijven als beleggers
het belang van technologie juist inschatten. Technologische vooruitgang en
wijzigingen in bedrijfsmodellen zijn immers een motor voor het rendement
op geïnvesteerd kapitaal en het rendement van de aandeelhouders.
Aangezien technologie niet langer beperkt is tot computersoftware en
-hardware en nu ook is doorgedrongen tot alle andere marktsegmenten,
zullen bedrijven die technologie benutten om een voorsprong te nemen op
de concurrentie – en die zo een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal
en hoge totaalrendementen voor de aandeelhouders genereren – als
winnaars uit de bus komen.
Neem deel aan onze workshop en leer meer over creatieve destructie en de
gevolgen ervan voor uw portefeuille (½ PE-punt).
Kodak Failed By Asking The Wrong Marketing Question, Forbes.com, 23.01.2012.
Capitalism, Socialism and Democracy, Joseph Schumpeter, Routledge, 1942.
Het verschil tussen de totale uitgaven met creditcards in 2017 en in 2018,
eerstekwartaalcijfers van Mastercard, 30 april 2019.
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Meer weten? Bezoek onze website columbiathreadneedle.be
Belangrijke informatie: Alleen voor intern gebruik door professionele en/of gekwalificeerde beleggers (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan retailklanten). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen
en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd, kunnen zowel stijgen als dalen en worden mogelijk beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat een belegger het belegde kapitaal wellicht niet terugontvangt. Deze presentatie is geen beleggings-, juridisch,
fiscaal of boekhoudkundig advies. Voor alle juridische, fiscale, boekhoudkundige of beleggingskwesties met betrekking tot beleggingen bij Columbia Threadneedle Investments dienen beleggers advies in te winnen bij hun eigen professionele adviseurs. De vermelding
van specifieke aandelen of obligaties dient niet te worden geïnterpreteerd als een advies om deze te verhandelen. De analyses in dit document, door Columbia Threadneedle Investments opgesteld in het kader van haar eigen portefeuillebeheer, zijn voorafgaand aan
publicatie wellicht reeds doorgevoerd en worden hier aanvullend beschikbaar gesteld. Eventuele standpunten die in dit document worden weergegeven gelden vanaf de datum van publicatie maar kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en mogen niet als
beleggingsadvies worden opgevat. Uit externe bronnen verkregen informatie wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Gepubliceerd door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland
en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde
merknaam van de groep Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com
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Zinvol voor
prestaties
Onze SRI expertise
sinds meer dan 12 jaar

DUURZAAM BELEGGEN:
HET IS VIJF VOOR 12!

Wij beschouwen het opsporen van ondernemingen die inzetten op de maatschappelijke uitdagingen en die positief bijdragen
aan duurzame ontwikkeling en de economie
van morgen als een bron van beleggingsopportuniteiten. Het is op basis van deze
overtuigingen dat DNCA een eigen analysemodel ontwikkelde waarin het verantwoord
ondernemen en de bijdrage tot de duurzame
economische transitie worden gecombineerd.
DNCA Invest Beyond, een fondsenaanbod
(obligaties, gemengd en aandelen) geinvesteerd in vijf transities – demografisch,
medisch, ecologisch, economisch en levensstijl.

Al de fondsen uit ons DNCA Invest Beyond gamma
beschikken over een SRI-label
DNCA Invest Beyond Alterosa - Patrimoniaal Europees
gemengd
DNCA Invest Beyond Semperosa - Europese aandelen
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition - Europese
infrastructuuraandelen
DNCA Invest Beyond Global Leaders - Internationale
groeiaandelen

Disclaimer: DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance. Dit document is bedoeld voor promotionele doeleinden en is noch een inschrijving noch een
beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van
de beheervennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde
landen. De KIID en het prospectus dienen aan elke intekenaar voor elke inschrijving te worden overhandigd. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering,
verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website
www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheervennootschap.
DNCA Finance Luxemburg - 1, place d’Armes - L-1136 Luxemburg - Tel.: +352 27 62 13 07 - Email: dnca@dnca-investments.com - Website: www.dnca-investments.com.
Beheermaatschappij op 29 augustus 2007 erkend door het CSSF.

Vertrouw het beheer van het kapitaal
van uw klanten toe aan

experts

Surf naar www.architas.be
en contacteer ons.

Architas NV · Vorstlaan 36 · B-1170 Brussel
Tel +32 (0)2 678 44 40 · Fax +32 (0)2 678 44 41 · KBO nr : BTW BE0475 585 456 · RPR Brussel
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Beleggen met
Fingerspitzengefühl.

Vermogensbeheer is onze specialiteit.
www.baloise-asset-management.com

Welvaart is niet
alleen voor de
welgestelden.
Iedereen heeft recht op een
betere financiële toekomst.
We zijn op missie om beleggingen te democratiseren door meer
mensen over de hele wereld te voorzien van de instrumenten en
technologie om financieel welzijn te bereiken.
blackrock.com/corporate

Gepubliceerd in de EER door BlackRock (Netherlands) BV – Amstelplein 1, 1096 HA,
Amsterdam, Nederland – tel. 020 549 5200 – handelsregisternummer 17068311. Met het
oog op uw bescherming worden telefoongesprekken meestal opgenomen. BlackRock is de
handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V..
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK
SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT
KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het
gestileerde geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of
haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken
zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
278905-279221. 0819. MKTGH0819E-923271-1/1.
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Dit materiaal is een marketing publicatie
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Op volatiele markten kunnen complexe beleggingen zich onvoorspelbaar
gedragen. Dit fonds is door onze portfoliomanagers samengesteld op basis
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van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg)
en beheert een of meer fondsen die een subfonds zijn van Capital International Fund (CIF), georganiseerd als beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV) onder de
wetten van het Groothertogdom Luxemburg en toegelaten door de CSSF als ICBE. Alle informatie is, tenzij anders vermeld, per de aangegeven datum en kan worden gewijzigd.
Dit fonds wordt alleen aangeboden via het Prospectus, samen met de Essentiële Beleggersinformatie. Deze documenten, in combinatie met de meest recente Jaar- en
Halfjaarverslagen en alle eventuele documenten die betrekking hebben op de lokale wetgeving, bevatten meer volledige informatie over het fonds/ de fondsen, zoals de
relevante risico’s, kosten en onkosten, en dienen zorgvuldig te worden gelezen voordat u gaat beleggen. Deze documenten en andere informatie met betrekking tot het fonds/
de fondsen zullen niet worden verstrekt aan personen in een land waar een dergelijke verstrekking in strijd met de wet of regelgeving zou zijn. De documenten zijn online
beschikbaar via www.capitalgroup.com/europe, waar u ook de meest actuele dagkoersen vindt. Het ﬁscale regime is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan in
de toekomst wijzigen. Beleggers dienen hun eigen belastingadvies in te winnen. Deze informatie is geen aanbieding, noch een uitnodiging om aandelen of instrumenten te
kopen of verkopen, noch om enige beleggingsdienst te leveren. © 2019 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.

ER IS

IM GINATION

NODIG OM DE MODERNE WERELD
OP TE BOUWEN

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investeert in de fundamenten van een
moderne samenleving – van transport, huisvesting en ziekenhuizen tot de communicatie
die ons verbindt en de energie die alles aandrijft.
Er is een kloof ontstaan tussen de wereldwijde infrastructuur die we hebben en
de infrastructuur die we nodig hebben. En in die kloof zien we zowel dwingende
investeringsmogelijkheden als de kans om te investeren in de essentiële diensten die
ons dagelijks leven beïnvloeden.
De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds kunnen zowel dalen als stijgen.
Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als
stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk
door u belegde bedrag.

www.mandg.be

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Deze financiële promotie is
gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. AUG 19 / 380108
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(Kantar TNS Study 2018)

liesbet.brosens@roularta.be

@KanaalZCanalZ ∆ #KanaalZ ∆ www.kanaalz.be

Meer info ∆ laura.neirinckx@roularta.be

@KanaalZCanalZ ∆ #KanaalZ ∆ www.kanaalz.be

liesbet.brosens@roularta.be
@KanaalZCanalZ ∆ #KanaalZ

CHARACTER.
FOR
MORE
PERFORMANCE.

In tijden van
turbulentie helpt
een dikke huid.

ethenea.be

Uw contactpersonen
Cédric Van Kerrebroeck

Emmanuel Piechowski

Mehtap Ersahin

c.vankerrebroeck@fenthum.com
Phone +352 2769 21 - 1111
Mobile +352 691 366 444

e.piechowski@fenthum.com
Phone +352 2769 21 - 1112
Mobile +352 691 366 480

m.ersahin@fenthum.com
Phone +352 2769 21 - 1115
Mobile +352 691 366 483

Business Development Services
Director - Country Head of BDS Benelux

Business Development Services
Director

Business Development Services
Manager
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Exhibitor
AG Insurance
Varenne Capital
BLI - Banque de Luxembourg | Investments SA
Rothschild & CO
Partonale Life
Rouvier Associes
Aberdeen Standard Investments
Aphilion
BNP Paribas Asset Management
Shelter
Edfin
Private Insurer
Aberdeen Standard Investments
Aphilion
Trusteam Finance
Nordea Asset Management
Dori
Bâloise Vie Luxemboirg S.A.
Edenred
Natixis Investment Manager
PT Asset Management
Jupiter Asset Management
Columbia Treadneedle

24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Car

Degroof Petercam Asset Management
Flossbach Von Storch
Argenta Spaarbank
Ethenea - Mainfirst
Blackrock
Roularta Media Group
La Financière de l'Echiquier
Puilaetco Dewaay Private Partners
Amundi
M&G Investments
Architas
Capital Group
Sufoba
Schroders
DNCA Investments
Baloise Asset Management
BMO Global Asset Management
Pictet Asset Management
Pimco
Invesco
Allians Global Investors
Athora
Mitsubishi Motors NV

Investing in
Megatrends

Future stories are written today. Seriously? Seriously. Printable body parts, self-driving land machines, living
with a robot or freshwater from the desert – this may sound like sci-fi but it isn’t. These are only some examples
proving that our future is transformed by megatrends. And that makes them a trendsetting investment opportunity.
Fidelity identifies and analyses chances like these and transforms them into actively managed funds.
Find out more on how technological progress, demographic change and sustainability will influence
our lives and how to build a future-proof portfolio with these megatrends.
The value of investments can go down as well as up so you may get back less than you invest.
This information must not be reproduced or circulated without prior permission and is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States. Fidelity only offers
information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. Fidelity International refers to the group of companies which form the global
investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity
International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited. Issued by FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier). CL19031203/2003

De Pictet themafondsen zijn compartimenten van de Luxemburgse SICAV Pictet. De laatste versie van het fondsprospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de reglementen, jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op assetmanagement.pictet of bij de fondsbeheermaatschappij, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moeten beleggers deze documenten lezen. Beleggers wordt aanbevolen om na te gaan of dit voor hen een geschikte belegging is, rekening houdend
met hun eigen financiële kennis en ervaring, beleggingsdoelen en financiële situatie, of om bij een sectordeskundige specifiek advies in te winnen. Beleggingen gaan altijd gepaard met risico’s,
waaronder het risico van kapitaalverlies. Details over alle risicofactoren staan beschreven in het prospectus.

Beleggen in megatrends?
Praat met de pionier.
De Pictet themafondsen

Robotics

Nutrition

Water
Global
Megatrend
Selection

Health

Timber

Digital

SmartCity

Premium
Brands

Security

Global
Thematic
Opporunities

Global
Environmental
Opportunities

Sedert meer dan twintig jaar identificeren onze
thematische experts met zorg de meest waardevolle
beleggingsthema’s, dankzij een gedegen inzicht in
de megatrends die onze toekomst bepalen.
Uw contactpersonen:
Bruno Hellemans (bhellemans@pictet.com)
Karel Vanhuysse (kvanhuysse@pictet.com)

Meer informatie op assetmanagement.pictet

Clean Energy

Biotech

BETTER. STRONGER.
TOGETHER.
Professionals
ten dienste van andere professionals

Het departement “Financial Intermediaries” bij Puilaetco Dewaay
Private Bankers biedt u uitgebreide diensten aan alsook een breed scala
aan tools om u en uw klanten bij te staan.
Rivertree Investment Funds is de commerciële merknaam voor de
beleggingsfondsen binnen de groep KBL epb, waarvan Puilaetco Dewaay
Private Bankers deel uitmaakt.
Het gamma geeft u toegang tot een brede waaier beleggingsoplossingen,
die op een verantwoorde manier geïnvesteerd zijn en die bovendien
genieten van de deskundigheid van een pan-Europees team.
Ontdek onze expertise op onze stand of via www.pldw.be.

Innovation through tr adition

Duurzaamheid.
Wilt u de wereld
én uw rendement
verbeteren?

Wilt u de wereld verbeteren door te beleggen in bedrijven die
maatschappelijk verantwoord beleggen hoog in het vaandel hebben?
Dan bent u bij Schroders aan het juiste adres. Wij lopen voorop in
duurzaam beleggen en kunnen u helpen verantwoorde en effectieve
keuzes te maken die beter zijn voor de wereld én voor u.
Maak de wereld een beetje beter, samen met Schroders.
Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
schroders.be/duurzaamheid

Voor wat er écht toe doet.
Marketingmateriaal uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA. Registratienummer 1893220
Engeland. Geauthoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. INS05600 CS00016

For professional
clients and/or
qualified investors
only

Investing to
improve
BMO SDG
Engagement Global
Equity Fund

Roadmap to a better future
Individuals increasingly want to make a positive impact. As
consumers, there is a growing recognition that we can align our
investment decisions with our values. Ultimately, we want our
money to drive improvement in the world around us.

Learn more
Visit us at bmogam.com/sdg
Email: Andrea.Astone@bmogam.com
Call us on + 41 225813302

By investing in companies and using the Sustainable Development
Goals (SDGs) as an engagement framework, we believe we can
contribute to building a more sustainable world.

Telephone calls may be recorded.

Capital is at risk and investors may not get back the original
amount invested.

BMO Global Asset Management (EMEA)
@BMOGAM_UK

© 2019 BMO Global Asset Management. Financial promotions are issued for marketing and information purposes in the EU by BMO Asset Management Netherlands B.V., which is regulated by the Dutch
Authority for the Financial Markets (AFM). 735344_G19-1786 (08/19) BE.

ALTERNATIVES

MULTI-ASSET

KWANTITATIEVE BELEGGINGEN

AANDELEN

VASTRENTENDE WAARDEN

VASTGOED

PRIVATE MARKETS

Meer beleggingsstrategieën.
Een doel. De jouwe.
Ontdek het volledige ASI aanbod.
aberdeenstandard.be
Kapitaalrisico.

Enkel voor professionele beleggers. Aberdeen Standard Investments is een merk van de beleggingsactiviteiten van Aberdeen Asset Management en Standard Life Investments. Uitgegeven door Aberdeen Asset
Managers Limited, erkend en gereglementeerd en onder het toezicht vallend van de Financial Conduct Authority. In Schotland geregistreerd onder nummer 108419. Sociale zetel: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL.
Standard Life Investments Limited is geregistreerd in Scotland (SC123321), 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

121037909_ADVERT_MULTI_ASSET_PIAZZA_DUTCH_BE.indd 1

Twee gemakkelijke en
snel te activeren oplossingen,
volledig vrijgesteld van
sociale en
werkgeversbijdragen

24/07/2019 14:28

Exclusieve voordelen voor de
leden van BZB-Fedafin
Om de ledenkorting* te verzilveren, geeft u
de volgende promocode door aan
Edenred of uw sociaal secretariaat:
EC0319BZBFEDAFIN63

-35%
-30%
Wij zijn aanwezig op
het congres BZB-Fedafin

www.edenred.be/BZBFedafin

10 oktober 2019 - Brussels Expo

Eenvoudig
en autonoom
beheer voor de
werkgever

Het uitgebreidste
en meest diverse
netwerk van
winkels

Kaart uitgerust
met contactloze
betaalfunctie en
pincode naar
keuze

Online betalen
en via
platform met
thuislevering

* Korting berekend op de basisdienstverlening uitgezonderd kaartondersteuning of verzendingskosten.
Encart FEDAFIN NL.indd 1

29-07-19 15:09:20

Schrijf
uw eigen
verhaal
Onze klanten, zowel particulieren als
professionelen, zijn voor ons in de eerste
plaats mensen die we vooruit willen
helpen. We zorgen dat zij kunnen groeien
en maken hen sterker door onafhankelijk
advies op maat en ﬁnanciële begeleiding.

www.axabank.be
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 • 7191986-0719 V.U.: Wim Pauwels

7191985_7191986 BZB_Fedafin_landscape 2019.indd 2
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Bâloise Vie Luxembourg

Tailor-made solutions
for your financial and estate
planning strategy

www.baloise-international.lu
life-insurance360.com

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange |
| T +352 290 190-1 | F +352 290 190 462 | baloise-international.lu |

The first life-insurance
digital whitepaper

“Wij beleggen op
lange termijn,
omdat de waarheid
soms tijd nodig heeft.”
Banque de Luxembourg Investments, winnaar in de categorie gemengde fondsen
met ﬂexibel risico in het kader van de Fund Awards 2019 van De Tijd en L’Echo.
www.banquedeluxembourginvestments.com

IN EEN WERELD IN VERANDERING,

GAAT HET NOG STEEDS OM
HET HALEN VAN UW DOELEN.

Bij BNP Paribas Asset Management beleggen
specialisten wereldwijd op verantwoorde wijze
om zo voor u passende oplossingen te creëren,
in lijn met uw financiële ambities. Daarom
zeggen wij: beleggen is alles voor ons.
www.bnpparibas-am.be

De vermogensbeheerder
voor een wereld
in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium is een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging en beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve
belegging, geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel,
België. Deze advertentie is opgesteld door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium. Beleggers die overwegen om in te schrijven op de financiële instrumenten moeten het
recentste prospectus en document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) die gratis beschikbaar zijn in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
1000 Brussel of op de website aandachtig lezen. De in deze advertentie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium op het vermelde tijdstip
en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers hun initiële
inleg niet terugkrijgen. Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst.
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HET VERRIJKEN VAN EEN
UNIEKE REFLECTIE DOOR EEN
MULTIVISIONAIRE AANPAK

Natixis Investment Managers past de aanpak Active Thinking® toe.
Wij vertouwen op erkende financiële experten om te genieten van een
diversiteit aan opinies en om gedetailleerde gegevens en diepgaande
analyses te verzamelen. Door deze elementen te combineren, bieden wij
unieke inzichten om uw investeringen te waarderen.
Voor meer informatie, vindt u ons op im.natixis.com

Dit materiaal is uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld aan partijen die kwalificeren als beleggingsdienstverleners of als professionele cliënten of gekwalificeerde beleggers en, indien
vereist op basis van lokale regelgeving, slechts op schriftelijk verzoek. Het Thematics-team is momenteel verbonden aan Ostrum Asset Management, een naamloze vennootschap met een
kapitaal van 27.772.359 euro - nr. 525 192 753. 43, Avenue Pierre Mendès, Frankrijk - CS 41432 - 75648 Parijs. Gedistribueerd door Natixis Investment Managers S.A. Natixis Investment
Managers S.A. is een beheerder opgericht naar het recht van Luxemburg en geautoriseerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Natixis Investment Managers S.A. is
geregistreerd onder nummer B115843 en kantoorhoudende te 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. ADINT162-0719
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SUPPORTER VAN JOUW

MOBILITEIT

Tijd om meer eend te zijn voor uw klanten
als het gaat over hun mobiliteit.
Met AG gaan ze zorgeloos op weg.
Zoals de eend kiezen ze het vervoermiddel dat hen het
beste uitkomt.
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: Pieter Van Schuylenbergh
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Klimaatoplossingen
die rendementen aansturen.
nordea.be
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STAR-TOOL

a STAR is
born
De STAR-tool van Private Insurer geeft u als financiële
vertrouwenspersoon van uw klanten een sterk wapen in handen:







Via de pre-sales-module voldoet
u meteen aan uw zorgplicht
(ASSURMiFID)

Alle PRIIPs-documenten rollen
automatisch mee uit het
systeem.

De onderschrijving van tak
23-contracten verloopt volledig
digitaal (online), tot en met de
handtekening van de klant!

Voor extra informatie
kunt u ook steeds terecht
op onze stand.

w w w. p r i v a t e i n s u r e r. c o m
PI_adv_startool_082019.indd 1
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An independent perspective
that makes a meaningful difference

Ons Benelux team:
Quentin Piloy

Charles-Antoine Flament

Tom Fevez

Head of Benelux

Sales Executive Benelux

Senior Sales Benelux

quentin.piloy@rothschildandco.com

Charles-antoine.flament@rothschildandco.com

tom.fevez@rothschildandco.com

www.am.eu.rothschildandco.com

Michel
Legros

Wij verwachten u
op 10 oktober aanstaande
Henk
op stand n°6
Van den Abbeele

Rouvier Patrimoine

07/06/1991

Oprichtingsdatum

Oprichtingsdatum

Rouvier Valeurs

07/06/1991

Het fonds streeft, met een beleggingshorizon van minimum 2
jaar, naar een prestatie die hoger ligt dan deze van staatsobligaties in de eurozone op 2/3 jaar.

Het fonds zoekt een absolute positieve prestatie te genereren
op termijn ( 5 jaar minimum) door het waarderingspotentieel
van een selectie van beoordeelde participaties, vast te leggen.

Prestatie en volatiliteit sinds 7 juni 1991

Prestatie en volatiliteit sinds 7 juni 1991
4,9 %
2,9 %

Geannualiseerd rendement
Geannualiseerde volatiliteit

Geannualiseerd rendement
Geannualiseerde volatiliteit

8,2 %
12,5 %

De voornaamste risico’s op een rijtje

De voornaamste risico’s op een rijtje

Risico van de markten voor renteproducten - aandelenrisico valutarisico – risico op kapitaalverlies.

Aandelenrisico - valutarisico - derivatenrisico - tegenpartijrisico - risico op kapitaalverlies.

Risicoprofiel

Risicoprofiel

met een lager risico
Lager potentieel rendement

1

2

met een hoger risico
Hoger potentieel rendement

3

4

5

6

7

Het risiconiveau van dit compartiment hangt af van de blootstelling aan de aandelen- en vastrentende markten.

met een lager risico
Lager potentieel rendement

1

2

3

met een hoger risico
Hoger potentieel rendement

4

5

6

7

De blootstelling aan de aandelenmarkten verklaren het risiconiveau van dit compartiment.

Prestaties op 31/07/19 ( klasse C) - Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties.
Rating Quantalys, Morningstar, Europerformance. Websites 31/07/2019 © 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tous droits réservés.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. Vermogensbeheerder - erkenning AMF nr. GP 90095 - Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 2.142.491 - R.C.S. Paris B 339 485 161

www.rouvierassocies.com

Uw partner voor professioneel
vermogensbeheer op maat
Onze passieve gebalanceerde oplossing behaalde een gecumuleerd
rendement van 29% over de afgelopen 5 jaar*

Éénvoud & flexibiliteit

Specialisten aan het werk

Kostenefficiënt

Ontdek onze oplossingen op www.shelter-im.com
info@shelter-im.com
+352 206 03 000 90
22, rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof (Koerich) - Luxemburg

* Het resultaat vertoont een cumulatief rendement op 5 jaar voor een gebalanceerd risicoprofiel.
De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 31/07/2014 tot en met 31/07/2019.
De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De weging van de passieve fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd
in lijn met de vooropgestelde waarden. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie onveranderd. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk
rendement dat met de portefeuille werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische
resultaten en is geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat werd
berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. Het resultaat
neemt ook de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De toegang
tot de aangeboden diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn. Fiscale
behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.

Klanttevredenheid,
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het klanten actief is het belangrijkste actief van een bedrijf.
Het is een must om hier rekening mee te houden als aanvulling van een
complete financiele analyse.

3 fondsen hebben het MVB-label gekregen*

 Trusteam ROC A – Aandelen fonds

(ISIN: FR0010981175)

 Trusteam ROC FLEX – Gediversifieerd fonds

(ISIN: FR0007018239)

 Trusteam OPTIMUM A – Gediversifieerd fonds

(ISIN: FR0007072160)

10, rue Lincoln – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 42 96 40 30 – contact@trusteam.fr – www.trusteam.fr
De performances uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De performances kunnen in de loop van de tijd veranderen.
*De 3 fondsen die door Trusteam Finance worden gecommercialiseerd, hebben het MVB-label gekregen van EY Frankrijk, een van de twee
certificeringsorganen die erkend zijn door COFRAC (Comité Français d'Accréditation).

E ÉN STRATEGIE , T WEE FONDSEN :

A PHILION Q ² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
A PHILION Q ² - BALANCE (ISIN BE6270159799)

THE BRAND NEW IT-TOOL
FOR PROFESSIONAL DISTRIBUTORS
OF LIFE INSURANCE POLICIES
Visit us @
www.dori.be

20190826_flyer_dori_v04.indd 1
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ER BESTAAN RENDABELE
& VERANTWOORDE
BELEGGINGEN DIE EEN
POSITIEVE IMPACT CREËREN
IN UW OMGEVING.
We hebben reeds meer dan 200
ondernemingen gefinancierd in
België dankzij uw investering.
Kom onze stand bezoeken
voor meer informatie.

WWW.FUNDSFORGOOD.EU

DE OUTLANDER PHEV,
EUROPA’S BESTVERKOCHTE
PLUG-IN HYBRIDE*.

100% FISCAAL AFTREKBAAR (OOK NA 2019)**.
2 ELEKTROMOTOREN EN APARTE GENERATOR
VERNIEUWDE 2.4 BENZINEMOTOR

GUNSTIG VOORDEEL ALLE AARD (VAA)

MAX. GECOMBINEERD VERMOGEN 224PK

2,0 L/100 KM

46G CO2 & 2.0L/100KM (WLTP)

2 OPLAADPOORTEN: NORMALE EN QUICK CHARGE

46 G/KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

*Bron : Jato Dynamics. ** Fiscale aftrekbaarheid van toepassing op bedrijven of zelfstandigen in een bedrijf. Afbeelding ter illustratie.
V.U.: Beherman Motors nv, invoerder Mitsubishi Motors voor België en het Groothertogdom Luxemburg. Industrieweg 3, B-2880 Bornem.
BE 0479.367.565 - IBAN BE65 0688 9815 9096.

MSB0125 AD PHEV_128hx180_NL_01.indd 1
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SOFUBA

Sociaal Fonds voor de werknemers PC 341
Fonds voor Bestaanszekerheid
Info: stefan.vanluydt@sofuba.be

www.sofuba.be
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Belgium
DE DYNAMIEK EN FRISSE BLIK VAN
EEN NIEUWE VERZEKERAAR BOVENOP
EEN EXPERTISE VAN BIJNA 120 JAAR.
Tot uw dienst en die van uw klanten.
www.athora.com/be
Athora Belgium nv - Louizalaan 149 - 1050 Brussel - KBO - BTW-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten
onder codenr. 0145. Verant. Uitg.: Athora Belgium nv - Louizalaan 149 - 1050 Brussel - ATH_215_08/2019
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BZB-FEDAFIN CONGRES
DIAMOND

10.10.2019 | Brussels Expo
PLATINUM

Innovation through tradition

GOLD

VARENNE
CAPITAL

SILVER

PARTNERS

