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Quo vadis Europa?

Het is niet verwonderlijk dat de Europese
Economische en Monetaire Unie (EMU)
imperfect is. Meer nog: de Unie bevindt
zich middenin een existentiële crisis, die
alleen door het uitvoeren van de vereiste
structurele hervormingen het hoofd kan
worden geboden. Het goede nieuws
is echter dat de EMU in een politieke
crisis is beland. En juist nu moet een
debat over de toekomst van de Unie
plaatsvinden en moeten oplossingen
aangedragen en uitgevoerd worden.
Net zoals elke medaille twee kanten
heeft, zal slechts een verdergaande
eenwording de Unie sterker maken.

Bezuinigingen alleen zijn namelijk voor
financieel zwaar getroﬀen landen als Griekenland een nauwelijks te dragen last. De
reeds verarmde Griekse bevolking zal in
de komende decennia de enorme aanpassingskosten moeten ophoesten. Daarnaast
is een Grexit ook niet zonder meer de oplossing, omdat het terugkrijgen van een eigen
monetair beleid en een eigen wisselkoers
ook structurele hervormingen vereist.
De EMU is het resultaat van een politiek
proces dat op gang kwam na de Tweede
Wereldoorlog. De geschiedenis laat zien
dat de EMU niet goed in elkaar zit en tot
mislukken gedoemd is, en wel omdat ze
een monetaire unie zonder politieke unie
is. De geschiedenis laat echter ook zien dat
een monetaire unie een ontwikkelingsproces is en dat de EMU zich in de toekomst
waar mogelijk op een wijze zal ontwikkelen
die afwijkt van de bestaande plannen. Dit
proces stelt haar bovendien in staat zich op
toekomstige perioden van turbulentie voor
te bereiden en zich daaraan aan te passen.
Het is dus een politiek leerproces.
Wanneer we ons verder verdiepen in dit politieke leerproces, dan zien we dat de instel-

lingen zich voortdurend verder ontwikkeld
hebben, met name in de afgelopen jaren.
Zo was in de statuten van de ECB niet voorzien dat de centrale bank bij een crisis in
de bankwereld als lender of last resort zou
moeten optreden. De ECB heeft deze taak
op het hoogtepunt van de crisis vervuld, terwijl de bank pas later een uitgebreid mandaat kreeg om toezicht uit te oefenen op het
Europese bankenstelsel. Dit bewijst dat de
politieke bereidheid om de Unie te voltooien nog altijd aanwezig is.
De geschiedenis leert dat monetaire unies
zonder een politieke en fiscale unie niet
werken. De toekomst zal uitwijzen of Europese politici de wil opbrengen om de vereiste politieke en institutionele structurele
hervormingen door te voeren en tot een
politieke unie te komen. Deze hervormingen moeten zich in de eerste plaats richten
op arbeidsmobiliteit, de convergentie van
de conjunctuurcycli en, wat momenteel het
dringendst is, op het risicodelingssysteem.
Laatstgenoemde is namelijk de voorwaarde
om de hele Unie duurzaam homogener en
minder crisisgevoelig te maken.
Het systeem van risicodeling kan alleen
functioneren met een sterkere politieke
eenwording of, in de woorden van François
Hollande, wanneer een economische regering voor de eurozone tot stand wordt gebracht. Een sterkere politieke eenwording
zou de onwrikbare solidariteit tussen de
eurolanden bevorderen en Europa als geheel sterker maken. Momenteel lijken de
Europese economieën namelijk niet bereid
te zijn om over de eigen grenzen heen te
kijken. Ook de asymmetrie en de spanningen tussen de lidstaten van de Unie zouden
hierdoor afnemen, waardoor een level playing field tot stand gebracht wordt. Transferbetalingen en hervormingen zouden voor
de Unie, net als het bonus-malussysteem,
een stimulans vormen om homogener en

Vertrouw op de
kracht van ervaring.

daardoor minder gevoelig voor conjunctuurschokken te worden met een welvarend
systeem als resultaat.
De voordelen van een voltooide Unie zouden aanzienlijk zijn. Zo zou een Unie die
op rolletjes loopt uiteindelijk welvaart en
stabiliteit opleveren. Want een goed functionerend systeem van risicodeling zou de
kosten van de recessie beperken. Tot slot
zou politieke eenwording leiden tot de creatie van eurobonds, een geldmarktinstrument dat boven staatsobligaties staat. Zo
zou een diepe obligatiemarkt ontstaan die
de eenheidsmunt meer liquide en tot een
volwaardig alternatief voor de USD als reservevaluta zou maken. Dit zou Europa een
gunstige positie verschaﬀen om het in een
gemondialiseerde economie op te nemen
tegen de VS en het Aziatische blok. In verscheidenheid verenigd is het motto van de
Europese Unie. Dit betekent evenzeer in
tegenspoed verenigd als in voorspoed verenigd.

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
ethenea.be/nl/ethna-aktiv

Auteur: Yves Longchamp – Head of Research bij
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG

Ethna-AKTIV (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag
zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C
b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds
belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De totale
waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen
van het fonds. De belegging in andere fondsen mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het fonds. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het
vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw
belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus en in de KIID. Instapkosten: max. 3,0 %. In België bedraagt
de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.
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Een onduidelijk beeld
Veel beleggers hebben een onduidelijk beeld
van wat er in Azië speelt. En dat is begrijpelijk. Aan de ene kant worden veel van de
grootste economieën in de regio nu aangestuurd door hervormingsgezinde leiders. De
overheidsfinanciën verkeren in betere vorm
dan enige tijd geleden. En goedkope olie
heeft het consumentenvertrouwen opgekrikt
en veel landen een onverwachte meevaller
bezorgd.
Aan de andere kant zijn er economieën die
het moeilijk hebben met de groei. Meningsverschillen over eilanden in de Zuid-Chinese Zee vergroten het politieke risico, en het
vooruitzicht dat het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve de dollar verder zal
versterken dreigt de rendementen voor veel
buitenlandse beleggers te beperken.
De beleggingsrendementen zijn al even
tegenstrijdig. In Shanghai en Shenzhen
genoteerde Chinese A-aandelen hebben in
de 12 maanden tot 31 juli dit jaar een total
return van ongeveer 64,8% geleverd (in
dollar), ondanks een verlies van bijna 28%
sinds 8 juni. De MSCI India Index rendeerde
in dezelfde periode circa 3,8% in dollar en
met herbelegging van dividenden. Daarvoor
waren Indiase aandelen begin maart echter
teruggevallen na een eerdere piek.
De regio als geheel verloor volgens de MSCI
Asia Pacific (ex-Japan) Index dit jaar in de
periode tot eind juli zo’n 8,7% (total return
in dollar). De MSCI Indonesia Index verloor
om en nabij de 18,9% nadat de roepia 14,5%
aan waarde verloor tegenover de dollar.
De MSCI Malaysia Index daalde ongeveer
21,4% na een daling van de ringgit met
16,6% in dezelfde periode. Beleggen in Azië
lijkt daarom voor veel mensen op het kopen
van een lot in de loterij.
Dit jaar zal wellicht een belangrijk keerpunt
zijn. De Amerikaanse centrale bank is immers van plan om de noodmaatregelen na
de wereldwijde financiële crisis te beëindigen, terwijl beleidsmakers in andere landen
verder gaan met de stimuleringsmaatregelen die de prijzen op de beleggingsmarkten
omhoog hebben gedreven.
Het is echter de vraag wat er hierna zal gebeuren. De onzekerheid is op dit moment
groot. Als we ervan uitgaan dat aandelenkoersen in principe de winstgroei van be-

drijven moeten volgen, dan betekent dit dat
sommige markten eerst nog verder moeten
dalen voordat ze een redelijk waarderingsniveau hebben bereikt.
De waarderingen in China zijn volgens ons
bijvoorbeeld nog steeds te hoog, zelfs na de
recente correctie. Dat komt omdat de prijs
van de meeste A-aandelen geen goede afspiegeling is van het winstgevende vermogen van het onderliggende bedrijf. In plaats
daarvan zijn de koersen het product van
de onoverzichtelijke wisselwerking tussen
marktmanipulatie door de overheid en de
wisselende risicobereidheid van speculatieve particuliere beleggers in China.
Ook Indiase aandelen lijken duur. Bedrijven
worstelen hier nog steeds om hun winst te
laten groeien. De aandelenkoersen stegen
eerder dit jaar tot recordhoogte omdat beleggers hoopten dat de belofte van verandering door premier Narenda Modi snel
vruchten zou afwerpen. Veel beleggers zijn
echter gefrustreerd geraakt door de trage
voortgang bij belangrijke hervormingen in
verband met grondaankopen (voor nieuwe infrastructuur) en de invoering van een
nationale omzetbelasting op goederen en
diensten.
Sterke schommelingen in de wisselkoersen
hebben de verliezen van de aandelenmarkten verergerd en het toekomstbeeld nog
onduidelijker gemaakt. De devaluatie van de
Chinese yuan deze maand zal wellicht een
voorbeeld zijn dat andere Aziatische landen
willen volgen. De sterkere dollar vergroot de
impact van het valuta-eﬀect nog verder.

mingen. De goedkopere olie heeft weliswaar
voordelen gebracht (de overheid heeft de
dure brandstofsubsidies afgebouwd), maar
de lagere grondstoﬀenprijzen zijn ongunstig
voor deze exporteur van natuurlijke hulpbronnen.
De beleggingsargumenten voor Azië op
de lange termijn blijven intact: stijgende
welvaart, een jongere bevolking en de inhaalvraag naar consumentengoederen. De
onmiddellijke vooruitzichten zijn echter onduidelijk. Dat komt omdat speculatie alleen
niet langer voldoende is om de aandelenkoersen te ondersteunen. Bedrijven kampen
nog steeds met lastige omstandigheden,
ofschoon hun omzetcijfers gunstig worden
beïnvloed door wisselkoerswinsten wanneer
buitenlandse inkomsten in dollar worden geboekt in een zwakkere binnenlandse munt.
De zogeheten ‘normalisering’ van het beleid
van de Fed is waarschijnlijk een goede ontwikkeling, omdat dit wijst op een sterk economisch herstel in de VS en speculatief kapitaal weg houdt van de markten. Het uitzicht
op een renteverhoging kan echter leiden tot
een versnelde uitstroom van kapitaal uit de
Aziatische markten op de korte termijn. Een
groeivertraging in China is zorgwekkend
voor de hele wereld, ook al heeft de Chinese
overheid heeft in principe voldoende middelen om de economie te beschermen tegen
een zogeheten ‘harde landing’ en zeepbellen in de markten veilig weg te werken.

Maleisië heeft in 2015 tot nu toe ronduit
een slecht jaar achter de rug. Door de lagere
olieprijzen zijn de inkomsten uit olie-export
drastisch gedaald en Dit heeft geleid tot een
uitstroom van kapitaal.

Gezien deze onzekerheden doen beleggers
er goed aan om terug te keren naar de basis: zoek naar bedrijven met activiteiten die
u goed kunt begrijpen; kijk uit naar bedrijven
met een brede regionale aanwezigheid, gevestigde marktposities en sterke balansen;
kies bedrijven die minderheidsaandeelhouders respecteren. En tot slot, als aan al deze
criteria is voldaan: betaal niet teveel.

Afgezien van het valuta-eﬀect, heeft de
benchmark-index echter niet meer dan circa
6% verloren in de lokale munt. Dit betekent
niet dat het land geen problemen heeft,
maar wel dat die problemen waarschijnlijk
zowel te wijten zijn aan de sterke dollar als
aan binnenlandse factoren.

Dit zijn beproefde strategieën die de managers van onze Aziatische fondsen al meer
dan twintig jaar lang hanteren om rendement te leveren door de terugkerende pieken
en dalen van de economische cyclus heen.
Die strategieën kunnen dan ook een anker
zijn voor beleggers in turbulente tijden.

In Indonesië is de glans van de nieuwe regering van president Joko Widodo vervaagd
door onvrede over het tempo van de hervor-

De rijke smaak
van het Oosten
Multi-Asset in de
Asia-Pacific regio
Het diverse aanbod in de Asia-Pacific
regio biedt een waaier aan gevarieerde
mogelijkheden. Bij Aberdeen Asset
Management zijn we ervan overtuigd dat
we niet moeten wachten hiervan te
profiteren. Daarom bieden wij u nu onze
expertise op het gebied van Aziatische
aandelen en vastrentende waarden aan in
één fonds. Onze portfolio managers
selecteren de aandelen en doen de
beleggingsallocatie om de verschillende
smaken van Azië te mengen.
Bezoek de website van Aberdeen Asset
Management voor meer informatie.
www.aberdeen-asset.be

Hugh Young, Managing Director, Equities – Asia
Aberdeen Asset Management
Gepubliceerd door Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Geregistreerd in Schotland onder nummer 108419. Hoofdkantoor: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG Schotland.

De Europese leider in vermogensbeheer
en top 10 wereldwijd*
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De vergrijzing van de bevolking:
een bijzonder interessant beleggingsthema

De twintigste eeuw is getuige geweest van
een grote revolutie: een wijzigende demografie. De levensverwachting is toegenomen, terwijl de vruchtbaarheid is gedaald.
Dit fenomeen heeft noodzakelijkerwijs als
gevolg dat de basis van de leeftijdspiramide
is smaller wordt en we met de veroudering
van de babyboomgeneratie, een algemene
vergrijzing van de bevolking vaststellen. Recente prognoses geven onthutsende resultaten: als de huidige demografische trend
zich verder zet, zal de bevolking van 65 jaar
en ouder toenemen van 605 miljoen vandaag tot meer dan 2 miljard in 2050.
Het is in deze context dat CPR AM, een
dochtermaatschappij van Amundi, iets
meer dan 5 jaar geleden een thematisch

aandelenfonds heeft gelanceerd met als
doel te profiteren van de vergrijzing door
te investeren in bedrijven met een hoog potentieel, die profiteren van de toenemende
vraag van de consument van de 3 leeftijd.
Omdat we er van overtuigd waren dat dit
thema meer omvatte dan de «traditionele»
sectoren van gezondheid en afhankelijkheid,
en dat de ouderen als volledige consumenten moeten worden beschouwd, hebben we
hun consumptiepatroon geanalyseerd. Op
basis hiervan hebben we onze aanpak vervolgens gestructureerd rond 8 sectoren, en
twee segmenten van de bevolking.
Aan de ene kant zijn er de toekomstige /
jongere gepensioneerden: deze ex-baby-

Bevolking ouder dan 65 in % (Bron : Verenigde Naties - 2013)

boomers hebben een relatief hoge koopkracht, zijn nog steeds gezond en hebben
tijd: ze hebben een positieve impact op
de sectoren gelinkt aan vrijetijdsbesteding
(toerisme, tuinieren), verzorgingsproducten (crèmes, interieur producten), en de
sparen en beleggen (vermogensbeheer, levensverzekeringen, Private Bankings).
Aan de andere kant zijn er de personen van
boven de 80 jaar, die een positieve impact
hebben op de sectoren gelinkt aan afhankelijkheid (rusthuizen) en veiligheid (telebewaking, telegeneeskunde).
We vinden beide groepen als consumenten
terug in de sectoren van de gezondheidszorg (medicatie) en medische apparatuur
(prothesen, hoorapparaten,…)
Deze multi-sectorale aanpak genereert een
beleggingsuniversum van bijna 200 Europese aandelen en ongeveer 615 wereldwijd.
We kunnen hier bedrijven terugvinden zoals L’Oréal, Securitas, Prudentential, Roche,
Secom.
De verschillende sectoren maken het mogelijk de portefeuilles actief te beheren in functie van de marktconfiguraties en te voldoen
aan de doelstelling van een « Buy & Hold »
portefeuille voor de belegger. Op eind juli
2015 waren de sectoren met het grootste
gewicht in de portefeuille deze gelinkt aan
de vrijetijdsbesteding en farmaceutica,
maar dit kan een maand later reeds anders
zijn. De resultaten van deze strategieën zijn
zeer positief, zowel in termen van prestaties
als inflows, wat duidelijk de interesse van de
belegger voor deze thematiek aantoont !

Uw vertrouwen
winnen met
beleggingsoplossingen
die optimaal aansluiten
bij uw behoeften.

amundi.com

* Grootste Europese vermogensbeheerder op basis van de totale activa onder beheer - Bron: IPE «Top 400 asset managers», gepubliceerd in juni 2014 en op basis van de
activa onder beheer per december 2013; alle beheerde activa werden herberekend door Amundi met uitsluiting van (i) de activiteiten voor het beheer van grote vermogens en (ii)
vermogensbeheerders met moeder/holdingmaatschappij buiten Europa. Amundi S.A. een Franse naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €596.262.615 Portefeuillebeheerder gereguleerd door de Franse toezichthouder (AMF) onder het nummer GP 04000036 - Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - FRANCE 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com - Juni 2015 - Foto: Steffen Jagenburg. |

Volgende bedrijven maken onder andere deel uit van onze partners

PUBLIREPORTAGE















 






een aandelenselectie maken die qua regionale en sectorspreiding dicht bij de brede
markt aanleunt, maar toch iets beter presteert (welke bestaansreden heeft een fondsbeheerder anders?). En van bij de aanvang
lukte dit wonderwel. Zowel in opgaande
als neerwaartse markten werd tot nog toe
het verschil gemaakt, waardoor het fonds,
doorheen de zwaarste financiële crisis in
mensenheugenis, een gemiddeld jaarlijks
rendement wist te behalen van meer dan
8% (na alle kosten).
Vroeger was het vooral een fonds voor ingewijden, maar tegenwoordig is het een naam
die met de regelmaat van een klok opduikt
in allerlei lijsten en rangschikkingen. Het
fonds heeft al jaren vijf sterren bij Morningstar en drie kronen bij de Tijd, en hoewel
er op kortere termijn altijd wel fondsen te
vinden zijn die het tijdelijk beter doen (zeker
bij beheerders die tientallen fondsen beheren), op 10 jaar en meer laat Aphilion alle
andere wereldaandelenfondsen achter zich.

afgedekt met behulp van futures op aandelenindices. Een heel eenvoudige, en zeer
kosten-eﬃciënte manier om het risicoprofiel te verlagen. Bedoeling is dat de belegger
vooral profiteert van de meer-prestaties van
de Aphilion selectie, zonder onderhevig te
zijn aan de algemene beursbewegingen.
Ook dit fonds presteerde meteen volgens
de verwachtingen: het totale rendement
sinds de lancering eind september 2014 bedraagt +6.8%. Op basis van de prestaties
van Aphilion Q² - Equities van de voorbije 15
jaar berekenden de beheerders dat Balance
een jaarlijks rendement tussen de 5 à 10%
moet kunnen halen, en dit met een risicoprofiel die het geschikt maakt voor een heel
breed beleggerspubliek. Zo zou de maximale terugval van het fonds in gans die periode 15,1% bedragen hebben – niet toevallig
tijdens de crisis van 2008. Allemaal simulaties natuurlijk! En dus met een korrel zout
te nemen … maar wel gebaseerd op een
echt track record van een bestaand fonds…
Balance is een fonds voor de belegger die

Veel onafhankelijke spelers telt de Belgische
fondsenmarkt niet, daarvoor is de greep van
de grootbanken vaak te sterk… maar ze bestaan weldegelijk. Aphilion was één van de
eerste, in 2001 opgericht door Jan Holvoet
en Nico Goethals. En wat 15 jaar geleden begon als een reeks losse ideeën en inzichten
gegroeid in de studiekamers en marktzalen
van de KBC is inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardig, onafhankelijk aandelenhuis.
Aphilion was een pionier op het vlak van
kwantitatief beheer, wat zoveel betekent als:
beheer op basis van cijfers en modellen, en
met behulp van heel wat computerkracht.
Van bij de aanvang werd consequent dezelfde beleggingsfilosofie gehanteerd: aandelenkoersen moeten in de eerste plaats
de fundamentele winstgevendheid van de
bedrijven weerspiegelen, en als dat niet
het geval is, dan ontstaan er winstgevende
opportuniteiten voor actieve beleggers. De
cijfers zorgen voor de objectieve grondslag,
en computers voor de snelheid van verwerking en uitvoering.
Het begon met één fonds, het 100% aandelenfonds Aphilion Q² - Equities, dat wereldwijd belegt. En de doelstelling was duidelijk:















 






Maar 100% aandelen is niet voor iedereen
weggelegd. Zelfs al kan je achteraf terugkijken op een zeer mooi rendement, voor
velen is de rit er naar toe veel te woelig.
Vandaar dat vorig jaar een ‘zuster’ fonds
gelanceerd werd: Balance. Dit fonds belegt
in identiek dezelfde portefeuille aandelen
als het vlaggenschip fonds, maar een groot
deel van het aandelenmarktrisico wordt

geen slapeloze nachten wil, maar toch z’n
geld “aan het werk” wil zetten. En dat “aan
het werk” mag men bij Aphilion zeer letterlijk nemen: de portefeuille wordt zeer actief,
nauwgezet en gedisciplineerd beheerd. Hier
geen tientallen fondsen die vechten om de
aandacht van de beheerders, maar één portefeuille voor twee duidelijke risicoprofielen.
Veel meer is er echt niet nodig…

beleggen op het
ritme van uw leven
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Sparen & Beleggen
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Klanten vertrouwen in
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Beide kapitaalratio’s zijn hoger
dan wat de Europese Centrale
Bank (ECB) van AXA Bank eist

Sinds begin dit jaar steeg het
aantal beleggingen in onze
bankfondsen
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161.000
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wereldwijd

AXA Groep was in
2015 #1 verzekeringsmerk op de Interbrand
ranking

AXA Groep realiseerde
in 2014 een omzet van

AXA Bank kiest resoluut voor een eenvoudig businessmodel:
met 16 miljard euro spaarinlagen a iere e 16 miljard euro
kredieten voor Belgische gezinnen en kleine ondernemingen.
Daardoor hangt AXA Bank niet af van de interbancaire markt voor
haar funding.

103 miljoen

klanten

Ten dienste van onze 800.000 klanten

axabank.be/beleg gen
AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22
KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A

7.19.0661 - 0415 - V.U. : Xavier Gys - AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel.

AXA Investment Managers,
sterke partner van AXA Bank voor
een eenvoudig beleggingsaanbod
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Kansen benutten en
verliezen beperken met «stop-loss»

Zorgelozer beleggen met het BFI-trendopvolgingsfonds
De meeste beleggers bereiken graag een
aantrekkelijk rendement – met zo weinig
mogelijk risico. Het trendopvolgingsfonds
van Baloise Fund Invest (afgekort BFI) is
precies op die behoefte van de belegger afgestemd. Dit fonds investeert als dakfonds
in verschillende landen en sectoren die de
meest stabiele trends hebben opgebouwd.
Dat zijn in de eerste plaats aandelen- en
leningenfondsen, maar ook beleggingen in
deposito‘s.
Als basisbelegging of portefeuille-satelliet
optimaliseren de BFI-trendopvolgingsfondsen de diversificatie en verhogen ze de
kansen op meer rendement. Tegelijkertijd
verminderen ze dankzij consequent risicobeheer en verstandige afdekking het risico
op verlies.

Stop-loss: verliezen beperken
Voor elke belegging worden stop-lossgrenzen opgesteld. Deze behoren tot het
omvangrijke risicobeheer met een conse-

quent verplaatste verliesbegrenzingsstrategie. De stop-loss-grenzen zenden bij een
dalende koers een verkoopsignaal uit naar
de fondsbeheerder, die de verkoop onmiddellijk start. Zo kunnen verliesfases beperkt
worden.

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

Uiterst flexibel aandelenquota: risico‘s
verminderen

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

De uiterst flexibele asset allocation is een
belangrijk voordeel van het BFI-trendopvolgingsfonds. In tegenstelling tot het traditionele gemengde fonds met een individuele
referentie-index belegt u hierbij onafhankelijk van een benchmark. U gebruikt de aandelen-index MSCI World voor het bepalen
van de aandelenquota enkel als trendbarometer.
Het aandelenpercentage bedraagt voor
Conservative max. 30%, voor Balanced
max. 60% en voor Dynamic max. 100%.
Bijgevolg hebben wij een aanbod voor zowel voorzichtige als risicovolle beleggers.

Overtuigend trendopvolgingsfonds BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)

Gebruik maken van trends: doelgericht
marktkansen benutten

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

Meer informatie
Baloise Fund Invest (BFI), Miriam Cadosch,
Senior Sales Manager, Miriam.cadosch@
baloise.com

Baloise Fund Invest
Beleggingsfonds voor elke
marktfase

BFI C-QUADRAT
ARTS (EUR)
Conservative
Balanced
Dynamic

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

De grafiek toont de totale opbrengst van 12.02.2012 tot 31.07.2015. Deze bedraagt voor
BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
– Conservative 32.30%.
Volatiliteit: 5.06%. Sharpe Ratio: 1.55. Max. Draw Down -3.65%.
– Balanced 37.30%.
Volatiliteit: 5.41%. Sharpe Ratio 1.67. Max. Draw Down -3.30%.
– Dynamic 37.50%.
Volatiliteit: 5.91%. Sharpe Ratio: 1.53. Max. Draw Down -3.79%.
Bron: Lipper

71314

Baloise Fund Invest (Lux) – de fondsenmaatschappij van de Baloise Group
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Assurmifid-stukken elektronisch
én rechtsgeldig laten tekenen!

De Twin Peaks II – wetgeving is haast anderhalf jaar in
voege, maar vormt nog steeds een hele uitdaging voor
verzekeringstussenpersonen. Hoe kan CRM de makelaar
hierbij helpen?
Als IT – ontwikkelaar dienen we in de eerste plaats natuurlijk onze
software op de nieuwe
regelgeving af te stemmen. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt
aan aangepaste tools, applicaties en nieuwe functionaliteiten; onder meer binnen Insusoft 2020, die perfect aansluiten op de gewijzigde regulering.

Verzekeringstussenpersonen moeten hun daden
van verzekeringsbemiddeling kunnen voorleggen
aan de regulator. Hoe kunnen Broker management
softwaresystemen daarbij concreet van dienst zijn?
Alle bemiddelingsdaden worden per verzekeringsnemer in een
‘track record’ bijgehouden in hun softwarepakket. Wij voorzien hiervoor een automatische integratie van paperless-, telefonie-, online
en marketing tools(; zoals Insu-doc, -site, -mail en – tel) met het
ERP – pakket; waardoor alle gestelde handelingen automatisch worden geregistreerd en toegewezen aan een juiste klant, polis, bijvoegsel of schade.
Dankzij deze gecentraliseerde gegevensbewaring genereert het systeem een ‘activiteitenrapport’. Er kan op de meest uiteenlopende
manieren worden gefilterd op verzekeringsnemer, soort activiteit,
boodschap, datum enzovoort.

Verzekeraars moeten ook productfiches ter beschikking
stellen van de consument. Worden deze in de database van
CRM worden opgenomen? En geactualiseerd?
De meeste verzekeraars verdelen deze fiches via het sectorplatform
IBP. Nadeel daar is een gebrekkige structuur en het feit dat verschillende soorten documenten door elkaar staan; maar makelaars die
een ‘Insusite’ door CRM.art lieten ontwikkelen kunnen gerust zijn.
Hen bieden we een documentencenter aan waarin deze stukken
allemaal netjes gerangschikt zijn per polistype en domein. Overigens investeren we in een eigen redactie die alle info voortdurend
opvolgt en bijwerkt.

Hoe ziet CRM de markt evolueren en hoe spelen jullie erop
in?
Er tekent zich in grote mate een verdere professionalisering af tegen
een zich steeds sneller wijzigende tijdsgeest. De hardnekkigheid bijvoorbeeld waarmee de consolidatiegolf zich de laatste jaren voltrekt
is ongezien. Nooit eerder verdwenen en fusioneerden zoveel kantoren.
Het komt er nu met de aanhoudende druk op de markt vooral op
aan zich goed te organiseren, alle kantoorprocessen kritisch tegen
het licht te houden en eﬃciëntie na te streven op alle bestuursdomeinen.

“CRM Group en Zetes
breken een digitale lans in het
Belgisch verzekeringswezen!”

CRM Group lanceert de

Voortaan kan u met de Zetes-plugin en
Insusoft 2020 documenten eenvoudig en
rechtsgeldig elektronisch laten tekenen door
uw klant.

‘CRM PACK’…

U N I E K M A RKTAAN BOD!

uiterst complete en voordelige
all-in one IT-bundel:

... een

Waarin onderscheidt CRM zich van andere aanbieders?
De kracht van CRM Group is dat ze zichzelf steeds blijft heruitvinden. Steeds weer trachten we een stap voor te zijn; door in te
zetten op de nieuwste generatie beheersoftware Insusoft 2020 bijvoorbeeld; een adaptief open systeem met commerciële – en managementconsoles dat zelfs internationale belangstelling opwekt.
Voorts zetten we ook blijvend in op flexbiliteit; zowel naar dienstverlening en support, alsook customisatie en specifieke productontwikkeling.

HUUR HARDWARE

CLOUD SOFTWARE

Huur van àl uw preconfig kantoorhardwareen netwerkapparatuur.

Insusoft 2020 prof edition,
MS office 365, online
backup & redundancy.

Zowel de huur en security van alle benodigde kantoorhardware- en
netwerkapparatuur, VOIP – telefonie en softwarecentrale, cloud
software zoals het beheerspakket en MS oﬃce 365 alsook alle bijhorende servicecontracten voor hard- én software zijn mee opgenomen.
Er geldt zelfs een verzekeringsdekking en gratis vervanging van het
opgenomen materiaal.
Zo kan de tussenpersoon eindelijk écht alle IT – beslommeringen
van zich af schudden, en zich terug buigen over wat voor hem belangrijk is; met name het eﬃciënt runnen van zijn kantoor.

VOIP TELEFONIE

SERVICECONTRACTEN

Geïntegreerde VOIP
telefonie - oplossing.

Bijhorende servicecontracten op hardén software.

€ 119

per maand
per kantoorm
edewerker*

UW VOORDELEN!

Verzekering en gratis
vervanging materiaal
1 maandelijks budget voor
àl uw IT-kosten– transparant
en gespreid

Voor extra voordelen en alle voorwaarden van deze HWaaS-SaaS Solution,
surf naar www.crm.be en ontdek er het PLUG-PAY-PLAY-concept!

Insusoft 2020:

beheerspakket voor elke
CRM GROUP | Gentseweg 203 | 8792 Waregem | T. +32 (0)56 36 14 94 | F. +32 (0)56 36 14 96
info@crm.be | www.crm.be | www.insusoft.be

Vanaf

Fors besparen op uw ITen telefoniekosten

Een recent mooi voorbeeld hiervan is de CRM – pack.
Dit betreft een complete IT – bundel waarbij voor een beperkt
maandelijks bedrag het volledig IT – park van de makelaar door
CRM Group wordt beheerd.

De CRM Pack
bevrijdt u van àl uw ITzorgen, en dit aan
waanzinnige tarieven!

verzekeringsmakelaar

*cfr voorwaarden op crm.be, prijzen zijn excl btw

Meer info?
surf naar www.crm.be
mail info@crm.be
of bel 056 36 14 94
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Een coupon van 5% halen in een laag rentevoeten-omgeving?

Fidelity Fund - Global Multi Asset Income Fund

Spreiding, flexibiliteit en een mooie
coupon: dat zijn de belangrijkste
kenmerken van het Global Multi Asset
Income Fund van Fidelity. Dit fonds
is afgestemd op beleggers die willen
genieten van een duurzaam en stabiel
inkomen uit hun beleggingen. Doel
is een coupon van 5%. Om deze te
behalen, kiest Fidelity tijdens elke
economische fase de beste mix in van
verschillende
beleggingscategorieën.
Eigen onderzoek en informatie uit
Fidelity’s kwantitatieve modellen liggen
daaraan ten grondslag. De keuze is
vrijwel onbeperkt: van aandelen tot
vastgoed, van staatsobligaties tot
infrastructurele beleggingen.

Fidelity’s Global Multi Asset Income
Fund in het kort:
• Het fonds streeft naar stabiele en aantrekkelijke inkomsten voor de belegger,
ongeacht de fase waarin de economie
zich bevindt.
• Spreiding en flexibiliteit naar beleggingscategorie, regio en valuta zijn de middelen om dat doel te bereiken.
• De selectie van categorieën is gebaseerd
op een beoordeling van de economische
omstandigheden. Eigen onderzoek en informatie uit Fidelity’s eigen kwantitatieve
modellen liggen daaraan ten grondslag.
• In elke economische fase zijn er wel beleggingscategorieën die goed presteren.
De belegger in dit fonds profiteert van
dat gegeven.
• De inkomsten uit het fonds worden
maandelijks of driemaandelijks uitgekeerd.
• Fondsbeheerder Eugene Philalithis werkt
sinds 2007 voor Fidelity. Co-manager
Nick Peters werkt sinds 2012 als portfoliomanager voor Fidelity.

De beleggingsfilosofie
Fidelity’s beleggingsaanpak is gefundeerd
op uitputtende kennis en gedegen analyses
van ondernemingen. Dat geldt ook voor de
beleggingsbeslissingen van Eugene Philalithis en Nick Peters, de beheerders van het
FF – Global Multi Asset Income Fund. Ze
kunnen leunen op een uniek arsenaal aan
research.
NB Voor de belangrijke informatie verwijzen wij u naar de disclaimer op de pagina hiernaast

Waarom investeren bij Fidelity?
• Fidelity Worldwide Investment wil met
uitstekende beleggingsproducten en
uitstekende service zijn cliënten in staat
stellen hun financiële ambities te verwezenlijken. Alles wat Fidelity doet, staat in
het teken van die doelstelling.
• Fidelity is sinds de oprichting in 1969 altijd in particuliere handen geweest: het
richt zich zonder meer op de langetermijnbelangen van cliënten, zonder rekening te hoeven houden met kortetermijneisen van aandeelhouders.
• De 299* eigen portefeuillebeheerders en
researchprofessionals, gevestigd over de
hele wereld, vormen een kennisnetwerk
van ongekende omvang en kwaliteit. Dat
netwerk maakt het mogelijk in de beleggingsaanpak de nadruk te leggen op eigen analyses van ondernemingen.
• Met een beheerd vermogen van €259,7
miljard* en €60,3 miljard* aan assets under administration heeft Fidelity Worldwide Investment de schaal om een grote
verscheidenheid aan beleggingsproducten te kunnen aanbieden, voor alle regio’s, sectoren en beleggingscategorieën.
• Fidelity’s aanpak werkt. In de loop der
jaren ontvingen wij talloze prijzen, voor
zowel de prestaties van fondsen, de kwaliteit van onderzoek, de service aan cliënten als voor technische innovaties. Begin
2015 ontving Fidelity voor de tweede keer
de Super Award van De Tijd L’Echo.
*Gegevens per 30/6/2015

Het Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund is een zeer gespreide
multi-asset oplossing die er naar streeft beleggers stabiele en regelmatige
inkomsten te bieden. Het rendement van het fonds vloeit op natuurlijke
wijze voort uit de onderliggende beleggingen, zoals dividend, rente en
huurinkomsten. Doel is een coupon van 5%. Omdat verschillende beleggingscategorieën wisselend presteren onder variabele economische omstandigheden, zorgt de brede, flexibele spreiding over vermogenscategorieën in
combinatie met de beleggingsexpertise van Fidelity voor stabiliteit.

Een ‘all-weather’
beleggingsoplossing
die streeft naar
een coupon
van 5%

FF - Global Multi Asset Income Fund:
• Streeft naar een coupon van 5%.
• Streeft naar stabiele en aantrekkelijke inkomsten voor de belegger,
ongeacht de fase waarin de economie zich bevindt.
• Spreiding en flexibiliteit naar beleggingscategorie, regio en valuta
zijn de middelen om dat doel te bereiken.
• De selectie van categorieën is gebaseerd op een beoordeling van
de economische omstandigheden.
• Eigen onderzoek en informatie uit Fidelity’s eigen kwantitatieve
modellen liggen daaraan ten grondslag.

Kijk voor meer informatie op fidelity.be
of neem contact op met Yannick Nelissen Grade (02) 5176041
Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en dient niet aan particuliere beleggers te worden overhandigd. Niets uit dit document mag
worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Fidelity. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity.
Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden
waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. FIL Limited en zijn respectieve dochtermaatschappijen vormen
de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie waar doorgaans naar wordt verwezen als Fidelity Worldwide Investment. Deze cijfers weerspiegelen de middelen van FIL
Limited (FIL) en zijn dochterondernemingen. Daarnaast heeft FIL toegang tot middelen van FMR LLC en zijn dochterondernemingen. FIL Limited en FMR LLC zijn afzonderlijke
ondernemingen met enkele gemeenschappelijke aandeelhouders. Bron: FIL en FMR LLC. 31/07/15. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Beleggingsdeskundigen omvatten
partners, analisten, beheerders van landen- en sectorportefeuilles met researchverantwoordelijkheid en technische en kwantitatieve analisten die deel uitmaken van een
researchteam. Wereldwijd – buiten Noord-Amerika. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het ‘F symbool’ zijn handelsmerken van
FIL Limited. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Fidelity Funds “FF“ is een “open-ended” beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, met verschillende aandelenklassen. Vanwege het hogere debiteurenrisico
zijn bedrijfsobligaties in het algemeen een minder zekere belegging dan staatsobligaties. Rendement per 31/07/15. Neem voor het meest recente rendement contact op met
Fidelity. Sub-investment grade-obligaties zijn obligaties als riskanter beschouwd. Zij hebben een verhoogd risico van wanbetaling die zowel het inkomen en het kapitaal
waarde van het fonds te investeren in hen kunnen beïnvloeden. Inkomsten worden uitbetaald aan de aandeelhouders. Het fonds tracht een stabiele betaling per aandeel te
handhaven, voor zover dit redelijk is. De betaling is niet vast en varieert al naargelang de economische en andere omstandigheden en het vermogen van het fonds om
stabiele betalingen te kunnen verrichten zonder dat dit op lange termijn een positieve of negatieve invloed heeft op zijn kapitaal. Dit kan er soms toe leiden dat er inkomsten
uit het kapitaal worden betaald. De kosten worden in mindering gebracht op het kapitaal. Wij raden u aan zorgvuldig onderzoek alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar- en halfjaarverslagen
kosteloos verkrijgbaar zijn bij onze distributeurs, bij ons Europese Service Centre in Luxemburg, 2A rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg (tel. 0800 – 022 47 09) en bij
onze agent belast met de financiële dienstverlening in België, CACEIS België NV, met hoofdkantoor Havenlaan 86C, B320, 1000 - Brussel. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A.,
goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
SSL19082015/01012016
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Beleggen niet speculeren:
Met gemoedsrust een vermogen opbouwen.

Konsequent handeln
Beleggen betekent iets kopen waarvan je
verwacht dat de waarde gaat stijgen; bij
speculeren hoop je dat de prijs gaat stijgen.
Als men iets van waarde aan een degelijke prijs koopt, dan zijn toekomstige prijsschommelingen interessante bijkomende
informatie, maar niet iets om ongerust over
te worden. Als de prijzen stijgen, dan is het
geen reden om te verkopen, als de prijzen
vallen, ook niet. Dit geldt voor beleggen in
vastgoed net zoals voor beleggen in aandelen en obligaties.
Vergelijk de gemoedsrust van de belegger
met de onrust van iemand die speculeert.
Iemand die speculeert, zal bij elke prijsdaling ongerust worden en zich bij elke prijsstijging de vraag stellen of er nu verkocht
moet worden.
Het probleem is dat investeerders vaak
denken dat ze beleggen, terwijl ze aan het
speculeren zijn.

komst is onbekend. We kunnen wel met
trend analyses, momentum berekeningen
en grafieken proberen te toekomst te voorspellen, maar het lukt niet op lange termijn.
Wat lukt dan wel?
Er is geen enkele manier om bij beleggen
altijd het beste resultaat te behalen en dat
willen de beleggers trouwens ook niet.
Zoek naar portfolio managers die al jarenlang consequent bedrijven analyseren, die
risico’s goed kunnen schatten en die goed
diversifiëren. Als ze dan ook nog hun eigen
geld op dezelfde manier beheren en de verantwoordelijkheid voor het resultaat overnemen, dan bent u op de goede weg.
Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch hebben Flossbach von Storch als een onafhankelijke vermogensbeheerder opgericht
in 1998. In 2007 werd beslist de Multiple
Opportunities-strategie op te richten en
tot heden is Bert Flossbach zelf eindverantwoordelijk voor het beheer.

Benjamin Graham, de denkvader van Warren Buﬀett, schreef in zijn boek “The intelligent investor” in de jaren ’60:
“Het onderscheiden tussen beleggen en
speculeren (…) is altijd nuttig geweest en
het verdwijnen ervan reden voor zorg. We
hebben vaak gezegd dat Wall Street… er
goed aan zou doen dit onderscheid weer te
benadrukken bij het publiek. Anders zullen
de beurzen ooit voor de zware speculatieve verliezen verantwoordelijk worden gemaakt…”
Een zogenaamd passief portfolio op basis van passieve bouwstenen is een mooi
voorbeeld van ongewenste speculatie. De
investeerder koopt aandelen aan die hij niet
kent en probeert door allocatiebeslissingen, tactisch, strategisch en/of kwantitatief,
zijn portfolio op de juiste baan te houden.
Mogen wij u een geheim vertellen? De toe-

De gouden regels van Flossbach von
Storch zijn samengevat in het ‘Vermogenspentagram’. Centraal staat: de risico/rendementsverhouding van elke individuele
belegging moet kloppen. Daarom gebruikt
Bert Flossbach geen benchmark, dus geen
excuus. Elke dag wordt de portefeuille opnieuw getoetst om risico en rendementsverwachting in evenwicht te houden.

Een hoog gedeelte aandelen is voor Flossbach von Storch geen probleem, integendeel, meer dan ooit een vereiste om op lange termijn rendementen te kunnen behalen.
Maar niet in om het even welke aandelen
beleggen en al zeker niet in “de beurs”.
Flossbach von Storch houdt wereldwijd
ongeveer 250 aandelen van buitengewone
bedrijven in de gaten. De prijzen van deze
aandelen veranderen constant, de informatie over die bedrijven en de economische
parameters ook. Een goede belegger moet
dus proberen een goed “gevoel” te ontwikkelen voor de waarde van een bedrijf, om
dan aan een redelijke prijs te kunnen inkopen. Een dagelijkse uitdaging.
Als men de waarde van iets goed kan schatten, dan is het veel gemakkelijker om te
oordelen of de prijs redelijk is. Als men de
waarde van iets niet kent, dan kan men dat
niet.
Warren Buﬀett’s gouden regel: Koop liever
iets van waarde een beetje te duur, dan iets
waarvan je de waarde niet kent aan een zogenaamd lage prijs.
Als belegger analyseer je informatie op een
andere manier. Een belegger filtert informatie die een invloed kan hebben op de waarde van zijn belegging en minder op de prijs
ervan. De grote uitdaging voor beleggers is
het de belangrijke informatie van het geruis
te onderscheiden. Elke maand bellen meer
dan 1.200 institutionele investeerders en
vermogensbeheerders in Duitsland in op
de maandelijkse conference call van Flossbach von Storch. Ons doel: belangrijke
informatie van geruis te onderscheiden en
een scherp beeld te formuleren over de momentele situatie.
In België kunnen beleggers het fonds ‘Multiple Opportunities II’ kopen dat in oktober
2013 opgericht is en ongeveer EUR 1.3mrd
groot is.

Flossbach von Storch Invest S.A. · 6, Avenue Marie-Thérèse · 2132 Luxembourg
Telefon +352 264 584 - 22 · Mobil +352 621 366 663 · Eric.Pittomvils@fvsag.com · www.fvsinvest.lu

Tim Stevenson, manager van het Henderson Horizon Pan
European Equity Fund, praat u bij over de huidige drivers van
de Europese aandelenmarkten.

Europese aandelen: duidelijk en voorzichtig
In de afgelopen dagen kreeg Griekenland eindelijk een nieuwe kapitaalinjectie, nadat het land overeenstemming had bereikt met de
internationale crediteuren over een derde reddingspakket van EUR
85 miljard. Deze levenslijn is voorlopig het laatste hoofdstuk in de
schuldencrisis van het land, maar heeft wel weer geleid tot nieuwe
verkiezingen. In een poging zijn positie te versterken, is premier
Tsipras na rebellie in zijn links-radicale partij Syriza opgestapt.
Het is moeilijk iets over de staat van de Europese politiek te zeggen zonder dat dit direct achterhaald is, maar het aftreden van Tsipras vergroot wel de onzekerheid in Europa. Het is nadelig voor
de markten en zal op de korte termijn leiden tot meer volatiliteit.
Dit overstemt tijdelijk de positieve ontwikkelingen in de regio – een
zwakkere euro, een lagere olieprijs, het aantrekken van de winsten
en het agressieve monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

maar zijn probleem is dat veel meer gematigde stemmers zich van
hem afkeren vanwege zijn beleid.
De belangrijkste boodschap hieruit is dat economisch beleid vanuit
het midden de komende jaren nog wel de boventoon zal voeren en
dat radicale protestpartijen niet persé succesvol hoeven te zijn. Dit
wordt nog eens bevestigd door de anti-bezuinigingsbeweging van
Podemos in Spanje die aan kracht lijkt te hebben ingeboet.

Wat betekent dit voor Europese aandelen?

Maar misschien valt uit al deze ellende toch iets positiefs te halen.
Er bestaat namelijk geen enkele twijfel meer over de ernst die de
regelgevers binnen Europa maken met het naleven van de regels
door alle leden van de eurozone.

Ondanks alle zorgen om Griekenland hebben de Europese markten
het in 2015 toch goed gedaan en is de kapitaalstroom naar veel Europese aandelenproducten krachtig gebleven. Dit is te danken aan
het herstel van de bedrijfswinsten in Europa (vrijwel alle bedrijven
presteren dit kwartaal minimaal conform hun prognose), dat wordt
gesteund door het ruime monetaire beleid en de kwantitatieve verruiming (QE) plus het valutavoordeel door de zwakkere euro. En nu
de energieprijs ook nog zo laag is (zie onderstaande grafiek), zijn de
omstandigheden voor veel bedrijven gunstig.

Een les voor de rest van Europa

Dalende energieprijs verlaagt kosten voor Europese bedrijven

WERELDWIJD
BEREIK
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Mondiale beleggingen binnen
uw bereik via onze lokale teams
Henderson Global Investors heeft een beheerd vermogen van
EUR 115,9 miljard*. Wij hebben meer dan 900 medewerkers in
dienst en kantoren in alle belangrijke beleggingsregio’s over de
hele wereld. Ons netwerk van deskundige professionals beheert
een gediversifieerd spectrum aan producten en maakt daarbij
gebruik van lokale kennis en middelen. Ons doel is om onze
klanten een uitstekend serviceniveau te leveren.
VK | Europa | US | Azië-Pacific | Australië
Ga naar Henderson.com voor meer informatie over
ons fondsenaanbod.

De pijnlijke en langdurige tegenstand van de Griekse regering tegen
de bezuinigingen heeft enorme gevolgen gehad voor het Griekse
volk. Het leidde bijna tot de complete ineenstorting van het financiële systeem en de economie van het land (en daarmee mogelijk
tot een verzwakking van het concept Europa). Maar laten we eerlijk
zijn. De crediteuren van Griekenland waren toch nooit van plan de
schuld van het land op magische wijze af te schrijven onder de ogen
van de hele wereld.
De recente geschiedenis leert ons dat de problemen van Tsipras en
zijn Syriza-partij in Griekenland door het betwisten van de bezuinigingen wel te voorspellen waren. Drie jaar geleden moest François
Hollande, de ’socialistische’ president van Frankrijk, zijn bovenmatig grootse plannen inperken en strenge bezuinigingen doorvoeren
om het tekort van Frankrijk terug te brengen.
In het VK levert Labour na het slechte resultaat van de verkiezingen
van afgelopen mei een gevecht met zichzelf. De partij zit gevangen
tussen haar linkse wortels (in de vorm van de populaire Corbyn) en
de partijgenoten die met de regerende conservatieve partij willen
strijden om het politieke midden – een onderwerp waar voormalig
leider Tony Blair een uitgesproken mening over heeft. Corbyn mag
dan wel de natuurlijke opvolger lijken als leider van de Labour partij,

Bron: Thomson Reuters Datastream, per 14 augustus 2015, ruwe olie (West
Texas Intermediate) in USD.

Toch is bij al dit positieve nieuws ook enige voorzichtigheid op zijn
plaats. Er zijn een aantal belangrijke waarschuwingssignalen vanuit
andere delen van de wereld. China lijkt te vertragen, terwijl eraan
wordt getwijfeld of de Amerikaanse economie sterk genoeg is om
de gevolgen van een krapper monetair beleid (hogere rente) door
de Amerikaanse Federal Reserve te weerstaan. Uit recente resultaten van veel industriële namen blijkt ook dat het herstel in gebieden
met beperkte pricing power op zijn best gematigd is te noemen. De
conclusie is het aloude cliché dat aandelenselectie cruciaal blijft.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor professionals in de financiële sector en niet voor particuliere beleggers. De inhoud kan geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk
belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
Uitgegeven door Henderson Global Investors. Henderson Global Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Fund Management
Limited (reg.nr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (reg.nr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (reg.nr. 1795354), Henderson Alternative Investment
Advisor Limited (reg.nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr. 2606646), Gartmore Investment Limited (reg.nr. 1508030) (elk opgericht en geregistreerd in Engeland
en Wales met hoofdzetel te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) zijn toegelaten en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority om beleggingsproducten en -diensten
aan te bieden. Henderson Global Investors Limited is tevens ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de lijst van beleggingsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer
te verrichten. Bepaalde compartimenten van Henderson Horizon Fund, Henderson Gartmore Fund, Henderson Investment Fund OEIC en Henderson Strategic Investment Funds zijn
ingeschreven bij de FSMA op de lijst van openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht met het oog op hun openbare aanbieding in België. *Bron: Henderson
Global Investors, per 30 juni 2015.
H017788/0815
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Gebruik de kracht van ideeën

Invesco Global Targeted Returns Fund:
Gebruik de kracht van ideeën
te vervangen door nieuwe marktinzichten,
of een aandelenallocatie te vervangen”.

De beleggingsstrategie van Invesco Multi-Asset is gebaseerd op ideeën, het beleggingsteam gebruikt daarvoor een vernieuwende investeringsbenadering. David
Millar, Hoofd Multi-Assets bij Invesco
Asset Management Ltd, wordt bijgestaan
door twee compartimentbeheerders, Dave
Jubb en Richard Batty. Gezamenlijk hebben
ze ruim 60 jaar ervaring in beleggingen,
waarvan 15 jaar in het beheer van absolute
return-compartimenten.
Deze strategie is niet gebaseerd op een
diversificatie van activaklassen of geografische spreiding maar “op een diversificatie
van investeringsthema’s en van risico’s,
zonder enige beperking, en juist daarom
met een fundamentelere visie”, start David
Millar zijn betoog. Regels voor de allocatie
aan een activaklasse of een bepaalde index
kunnen het langetermijndenken schade toebrengen. In deze benadering worden ideeen, hun risico’s en hun voordelen geïdentificeerd en daarnaast ook de beste manier
om deze te implementeren via een breed
gamma aan activa, om deze vervolgens te
combineren in een portefeuille met een duidelijk beleid van risicobeheer. “Wij beslissen
bijvoorbeeld om op het juiste tijdstip in te
spelen op de Europese ondernemingen en
nadien dat aandelen (met enkele afgeleide
producten om onze posities in te dekken)
daarvoor vandaag het beste instrument
zijn. Wetende dat risicodiversificatie zijn
oorsprong vindt in de combinatie van ideeen”.
Het fonds streeft naar een rendement van
5% boven de Euribor 3 maanden (of een gelijkwaardige rentevoet) met een volatiliteit
die de helft lager is ten opzichte van wereldwijde aandelen en dit alles over een vooruitschrijdende periode van 3 jaar. “Het fonds
is bedoeld om de verhouding rendement/
volatiliteit voor een gedeelte van de portefeuille te beheren, om een obligatiegedeelte

De eerste fase bestaat erin deze ideeën
te zoeken en te valideren. “Wij letten op
de macro-economische trends en de dynamiek van de onderliggende waarden.
Zowel binnen het team, als met andere
experts uit de Invesco groep, wordt permanent overlegd”, zegt David Millar. “Elk idee
moet zijn plaats krijgen in de portefeuille,
en daarvoor is eensgezindheid vereist binnen het team. Het team moet duidelijk
aangeven hoe en waarom de link tussen
rendement en risico aangebracht wordt.”
Vanaf dit stadium wordt elke uitdaging geevalueerd in functie van de intrinsieke volatiliteit, de invloed op andere ideeën en de
impact op de globale volatiliteit van de portefeuille, maar ook op de maximale winsten
of verliezen.
Zo bevinden zich onder de actuele thema’s, die elk kwartaal herbekeken worden,
het afvlakken van de curve van de Europese
rente op 5 tot 10 jaar, groeiverschillen die
nog niet in de deviezen weerspiegeld zijn,
de daling van de rente op 10 jaar in sommige landen, verschillen qua volatiliteit, etc.
Om deze ideeën optimaal uit te drukken
selecteert het team financiële instrumenten
waaronder aandelen, obligaties en afgeleide
producten die 9 verschillende activaklassen
betreﬀen.
Op basis van een statistische analyse en
een specifieke evaluatie door het team,
bestaat de tweede fase erin de risico’s te
bestuderen die aan de combinatie van de

ideeën zijn verbonden; zo wordt een gediversifieerde portefeuille opgebouwd. Deze
studie wordt parallel uitgevoerd; zowel intern als door een team controllers dat de
risico’s onafhankelijk van het beheersteam
evalueert.
De twee teams zetten zo de variabelen
met betrekking tot de liquiditeit en het vertrouwen van de belegger om in modellen
om alle mogelijke scenario’s te evalueren;
dat doen ze ook met de resultaten van de
portefeuille in geval van ‘mogelijke’ of ‘extreme’ gebeurtenissen: de crash van 2008,
het uiteenvallen van de Eurozone, enz. Elk
idee heeft ongeveer hetzelfde gewicht in de
portefeuille, “om geen centraal scenario te
worden indien het een slechte beslissing
zou blijken te zijn”.
Een derde fase is de implementatie van
de ideeën, die allemaal nauwgezet onderworpen zijn aan de criteria van het onderhandelingsproces, van controles van hun
conformiteit en van goed bestuur. Beleggingsideeën blijven meestal twee tot drie
jaar in portefeuille. Zodra het idee is aangenomen en wordt toegepast, wordt het minstens vier keer per jaar opnieuw onder de
loep genomen. Want bij elke maandelijkse
vergadering wordt een derde van de ideeën
opnieuw ter discussie gesteld.
“Het zoeken naar rendement zonder onverantwoorde risico’s vertaalt zich in een
vraag naar multi-asset-producten. Wij zijn
van mening dat de enige echte vorm van
diversificatie een soepelere benadering is.”
besluit David Millar.

Gebruik de kracht van ideeën
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.
Dit 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 Beleggers
Informatie (KIID), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy (zie onderstaande contactgegevens). Deze documenten zijn verkrijgbaar 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., Place Rogier 11, B-1210, 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 Beleggers Informatie
(KIID), het 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. CE1395/2015
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Het Globaal Multi-beheer van Leleux Invest:

ENKEL VOOR PROFESSIONELE KLANTEN - NIET VOOR RETAIL GEBRUIK OF DISTRIBUTIE

Twee compartimenten die naar rendement streven via een
zorgvuldige selectie van wereldwijde fondsen.

Het onafhankelijk multi-beheer
Een globaal gediversifieerd portefeuille
Emerging Market Equities

De beheerders willen het risico onder controlen houden en op een regelgelmatige
manier presteren over een lange periode.
Als de marktomstandigheden het vereisen,
kan het compartiment Leleux Invest Patrimonial World zelfs tot 100 procent cash
aanhouden.

Dit compartiment belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en cash. De beheerders
kunnen tot 30 procent van de portefeuille in
alternatieve strategieën beleggen, bijvoorbeeld in hedgefondsen.
“We hebben het compartiment aan ons
aanbod toegevoegd op verzoek van onze
investeerders, die op zoek waren naar een
product dat naar dividend en rendement
streeft”, zegt Grabau.

Lang zoeken
De fondsenselectie gebeurt op basis van
het relatienetwerk van Leleux Invest, via een
sortering uit het geheel van asset managers,
die beschikbaar zijn in Europa, en door een
grondig onderzoek van de kenmerken van
het beleggingsteam (investeringsdiscipline, ervaring, ontmoetingen met de beheerders).
Dit geeft aan de beheerders van Leleux Invest het vertouwen in de capaciteiten van
het geselectionneerde beheer om steeds
beter te presteren dan de rest van de markt.
“Dat proces neemt veel tijd in beslag. Het
vergt meerdere maanden werk vooralleer
we volledig vertrouwen hebben in een
team. En zelfs na zo’n grondig onderzoek
gebeurt het nog dat we teleurgesteld zijn in
de prestaties van een fonds”, zegt Grabau.

Small/Big Caps Equities
European Equities
U.S. Equities
Commodities

Short term Bonds

Alt
er

n
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i
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Long/Short Equity

Leleux Invest Equities World kan tot 24 procent van de activa in cash investeren, en de
beheerders kunnen het beursrisico afdekken via afgeleide producten.

High Yield Bonds
Convertible Bonds
Global Bonds
International Real Estate
Macro Bonds & Currencies

Cash

«We zoeken « boetiek » beheerders met
een zeer sterke risicobewustzijn”, onderstreept Grabau. “We hoeven de markt niet
elk jaar te verslaan, maar we willen wel regelmatige prestaties neerzetten over een
lange periode. Voor ons zijn absolute cijfers
belangrijker dan relatieve cijfers”

Leleux Invest verkoopt geen beheer,
wij kopen beheer

Leleux Invest Equities World haalde een
rendement van 10,7 procent in 2012, 11
procent in 2013 en 11,8 procent in 2014 (inclusief kosten).
Leleux Invest Equities World heeft als doelstelling een gediversifiierde blootstelling

Value/Growth Equities
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De twee dakfondsen van Leleux Invest hebben de vrijheid om in alle regio’s van de wereld te beleggen. De regionale en sectorale
verdeling gebeurt naar aanleiding van een
macro-economische analyse van het wereldwijde economische klimaat.

Leleux Invest Patrimonial World heeft een
scherp oog voor risicocontrole om zowel
het vermogen te beschermen als een aantrekkelijk jaarlijks rendement trachten neer
te zetten.

Tr

Het hoofdkenmerk is dat ze allebei in andere fondsen beleggen. « We kopen de meest
geschikte beheerders, voor de economische
context, in zeer specifieke disciplines”, zegt
beheerder Carlo Luigi Grabau. “Wij bieden
daarbij ook kwaliteitsfondsen aan die moeilijk toegankelijk zijn op de Belgische markt.”

Wereldwijde aanpak

Emerging Market Bonds

aan wereldbeurzen te realiseren gekoppeld
aan een beperkte volatiliteit.
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De twee compartimenten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken :

“Wij verkopen een fonds meteen als het beheersteam plotseling wordt gewijzigd.” De
portefeuille van de twee producten bestaat
telkens uit ongeveer vijftien fondsen.

ën

Leleux Invest is een bevek, naar Belgisch
recht, die sinds bijna vijf jaar wordt gepromoot door Leleux Associated Brokers. Deze
bestaat uit twee compartimenten: Leleux Invest Equities World, actief sinds september
2010, en Leleux Invest Patrimonial World,
dat in september 2014 is opgericht.

Leleux Invest SA - Wildewoudstraat 17 - 1000 Brussel e-mail : info@leleuxinvest.be Tel. +32 2 250 19 91

Tekstgedeelte van een artikel van Frédéric Dineur
uit Money Talk-Trends

Het document met essentiële beleggers informatie moet gelezen worden alvorens te beslissen om te beleggen. Deze publicatie bevat geen
waarde van beleggingsadvies. Alle contractuele inlichtingen inzake de Bevek aangehaald in deze publicatie, alsook de risico's verbonden aan een dergelijk
beleggingsinstrument, zijn terug te vinden in het uitgifteprospectus, in het document met essentiële beleggersinformatie en in de laatste periodieke
rapporten. Deze documenten zijn kosteloos in het Nederlands en het Frans verkrijgbaar, en zijn gratis ter beschikking bij Leleux Associated Brokers die de
financiële dienst verzekert in België, of via het internet op de site www.leleuxinvest.be. Daarnaast houdt dit document dat gericht is op een breed publiek,
geen rekening met de financiële kennis of ervaring van de belegger, noch zijn financiële positie noch zijn behoeften of beleggingsdoelstellingen. De hulp
van uw gebruikelijke contactpersoon kan nodig zijn voorafgaand aan de belegging. NIW's worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo.
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Let the cars for your team
be the cars of their dreams.

De ‘Intelligent Drive’-filosofie van Mercedes-Benz
Intelligentie = verbruik + veiligheid + comfort
op weg naar ongevalvrij en autonoom rijden

te detecteren en er gepast op te reageren.
Zo is COLLISION PREVENTION ASSIST
standaard voorzien op alle modellen van
de A-Klasse tot de S-Klasse. Dit radarsysteem waarschuwt de bestuurder wanneer
er een ongeval dreigt. Het verder ontwikkelde COLLISION PREVENTION ASSIST
PLUS-systeem, dat voor alle Mercedes-modellen verkrijgbaar wordt, kan de auto zelfs
autonoom afremmen: indien de bestuurder
ondanks het waarschuwingslampje in het
instrumentenbord en het geluidssignaal
niet reageert bij een dreigend ongeval, kan
het systeem de remmen automatisch activeren. Bovendien kunnen heel wat recente
Mercedes-modellen, van de C-Klasse tot de
S-Klasse, nu reeds semiautomatisch rijden
op de openbare weg, dankzij functies zoals
DISTRONIC PLUS met stuurassistent en de
Stop&Go Pilot om semiautomatisch files te
volgen. De actieve parkeerhulp met PARKTRONIC parkeert de wagen automatisch met
actieve stuur- en reminterventies, en dat
zowel in plaatsen parallel met als haaks op
de weg.

‘Intelligent Drive’ – veiligheid vandaag…

... en morgen.

Dankzij de introductie van talloze baanbrekende oplossingen en technologieën blijft
Mercedes-Benz keer op keer nieuwe normen vestigen op het gebied van veiligheid
en rijcomfort. Mercedes-Benz ’Intelligent
Drive’ gaat nu echter nog een stap verder.
Naarmate het verkeer op onze wegen complexer wordt, wordt er ook alsmaar meer
geëist van de bestuurder en zijn wagen.
Om die uitdaging tot een goed einde te
brengen, coördineert Mercedes-Benz Intelligent Drive de veiligheids- en rijhulpsystemen in uw wagen nauwkeurig. Dat helpt u
op de best mogelijke manier te reageren in
om het even welke situatie. Mercedes-Benz
Intelligent Drive vormt dan ook een mijlpaal
op de weg naar autonoom, ongevalvrij rijden en opent nieuwe perspectieven voor de
mobiliteit van de toekomst.

Met zijn autonoom rijdende onderzoeksvoertuig F 015 Luxury in Motion gaf Mercedes-Benz een idee van hoe ‘Intelligent Drive’ in de toekomst zou kunnen evolueren.
De rol van de auto evolueert van een zuiver
vervoermiddel tot een comfortabel toevluchtsoord. Bestuurders kunnen echter op
elk moment beslissen om zelf te rijden met
ondersteuning van de intelligente systemen
of om zich door de wagen zelf naar hun
bestemming te laten rijden. Zes hogeresolutieschermen zijn harmonieus geplaatst
doorheen het interieur, in het dashboard,
de achterkant en de zijkanten van de auto.
De passagiers kunnen communiceren met
de F 015 door middel van oogtracking, bewegingscontrole en aanraaktechnologie. Ze
kunnen informatie oproepen over hun huidige omgeving, het entertainmentsysteem
gebruiken, een videoconferentie houden
of virtuele werelden integreren in de auto.
Het centrale aspect van dit innovatieve interieurconcept is het variabele zetelsysteem

Dankzij ‘Intelligent Drive’ zijn de voertuigen van Mercedes-Benz reeds in staat
om heel wat gevaarlijke verkeerssituaties

met vier roterende loungezetels. Doordat
de inzittenden met hun gezicht naar elkaar
toe zitten, kunnen ze allemaal eenvoudig
met elkaar communiceren terwijl ze tijdens
de rit van hun mobiele leefruimte genieten.
Zo krijgt de tijd in de auto een heel nieuwe
dimensie doordat inzittenden de vrijheid
krijgen om zich met andere dingen bezig
te houden dan met sturen, accelereren en
remmen.

Maak de droom nu waar. Reserveer uw testrit op
www.mynextmercedes.be/fleet

A Daimler Brand

Bij Mercedes-Benz staat ‘Intelligent Drive’
voor het netwerken van systemen, sensoren
en algoritmen voor een verbeterde eﬃciëntie, veiligheid en beveiliging. Tal van nieuwe
systemen en sensoren maken de wagens
van Mercedes-Benz nog comfortabeler, veiliger en tegelijk eﬃciënter en dynamischer.
Dat laatste wordt onderstreept door het
feit dat Mercedes-Benz tussen dit en 2017
maar liefst tien oplaadbare hybridemodellen op de markt brengt, gemiddeld een om
de vier maanden. De intelligente sturingsstrategie van deze nieuwe hybridemodellen
verzekert automatisch de ideale interactie
tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Deze strategie past zich niet alleen
aan de laadstatus van de batterij aan maar
anticipeert ook op de route en de verkeerssituatie. Daartoe gebruikt het verbeterde
omgevingssensoren met meerfasige radarsensoren en doorontwikkelde camera’s. De
S-Klasse Plug-In HYBRID, de C-Klasse 350
e en straks ook de GLC 350 e vestigen met
hun oplaadbare hybridetechnologie nieuwe
normen op vlak van verbruik en uitstoot.

De nieuwe CLA Shooting Brake,
nu ook beschikbaar in 180d-versie.

3,7 - 6,9 L/100 KM • 98 - 162 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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Patrimoniale fondsen doen
een nieuwe wind waaien

Wat is de academische achtergrond van
patrimoniaal beheer?
Asset allocatie bepaalt het leeuwendeel van
de totale return van een portefeuille. Het
begrip gaat terug op de moderne portefeuilletheorie, waarvan de basis werd gelegd
door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz
in de jaren 50 en destijds behoorlijk revolutionair was. Deze theorie gaat uit van de
veronderstelling dat beleggers streven naar
een zo laag mogelijk risico en een zo hoog
mogelijk rendement. Hiervoor hebben ze
een mix van activa nodig die niet met elkaar
gecorreleerd zijn.
Het idee is dat beleggers kunnen profiteren
van de rendementen van de afzonderlijke
activaklassen, terwijl hun globale portefeuillerisico verlaagd wordt. Niet alle activa zullen tegelijkertijd stijgen/dalen in een
bepaalde marktcyclus, waardoor de risico’s
elkaar opheffen.
Idealiter is een portefeuille efficiënt samengesteld, waarbij het verhoopte rendement
wordt gemaximaliseerd voor een gegeven
risiconiveau. Het risico minimaliseren voor
een bepaald rendementsniveau, komt op
hetzelfde neer. De kunst is om de verwachte
risico’s en rendementen in kaart te brengen.

Wat is een patrimoniaal fonds?
De laatste jaren hebben de patrimoniale fondsen opmars gemaakt. Dit zijn gemengde fondsen, maar het verschil is dat
ze doorgaans een ‘total return’ benadering
hebben. Wars van benchmarks mikken ze
op een return die afkomstig is van een combinatie van inkomen (coupons, dividenden)
en kapitaalaangroei. Reëel kapitaalbehoud
en het vermijden van zware verliezen (drawdowns) staat centraal. Ze beleggen veelal
in een mix van aandelen, obligaties, cash,
maar ook alternatieve activaklassen zoals
infrastructuur, goud, inflatiegelinkte obligaties, volatiliteit…
Vaak gebruiken ze afgeleide producten, niet
zozeer om een hefboom te creëren, maar

om de portefeuille af te schermen van allerhande risico’s (marktrisico, rente- en debiteurenrisico, enz.) om de volatiliteit binnen
de perken te houden.

Hoe wordt een dergelijk fonds beheerd?
Om een dergelijk fonds optimaal te kunnen
beheren, dient de concrete invulling van de
portefeuille te steunen op een zorgvuldig
asset allocatie proces (de verdeling van de
portefeuille over verschillende activaklassen). Onze visie is dat het anticiperen op
economische cycli en het aanpassen van
de portefeuille naarmate onze visie hierop
verandert, bijkomende waarde toevoegt, net
als de keuze van individuele effecten en portefeuilleconstructie.

Portefeuilleconstructie

tiger door de vertragende groei in China.
We menen dat deze hogere volatiliteit zal
blijven aanhouden in de komende periode.
We zijn al een hele tijd defensief en voorzichtiger gepositioneerd dan in het begin
van het jaar.
De aandelencomponent is laag (11% netto
blootstelling rekening houdend met derivaten per eind augustus 2015) en vooral
gericht op Europese en Japanse bedrijven,
aangezien die volgens ons de beste kaarten
hebben. Onze portefeuille is sterk gediversifieerd en is momenteel overwogen (74,11%)
in cash en obligaties. De duratie werd in
juli opgetrokken naar 3,4 om de portefeuille
beter te beschermen tegen negatieve schokken en om dit uit te balanceren met de lagere aandelenblootstelling.

Asset Allocation

Met dit in het achterhoofd houden we de
correlaties tussen de verschillende activaklassen nauwlettend in de gaten.

Effectenselectie

Empirisch onderzoek wijst uit welke activaklassen het goed doen in specifieke fasen
van de economische cyclus. Daarnaast is
het noodzakelijk om een goed beeld te krijgen over de gezondheid van de wereldeconomie, en waar we heen gaan. Vervolgens
dienen we ons dan ook de volgende vraag
te stellen: “hoeveel van de verwachtingen is
er al ingeprijsd in de activaklassen?” Die
gegevens helpen om de afweging te maken
tussen de verschillende activaklassen en de
juiste te verkiezen binnen de portefeuilles.
Met de hulp van een aantal bijkomende
tactische indicatoren rond sentiment, momentum en flows wordt dit proces verder
verfijnd.

Tot slot, wat zijn de voordelen van een
patrimoniaal fonds?
Ze hebben de jongste jaren een nieuwe wind
doen waaien en kunnen uitgelezen vehikels
zijn om een fundament op te bouwen in de
portefeuille en de beleggingsdoelstellingen
op lange termijn, namelijk het behoud van
reële koopkracht, te realiseren.
De voordelen van patrimoniale fondsen
zijn duidelijk: ze beheren het vermogen op
een voorzichtige en vooruitziende manier,
willen kapitaalappreciatie behalen op lange
termijn met een beperkt risico, en zijn ruim
gespreid over alle activaklassen. Het overwegen waard dus voor beleggers die beter
willen doen dan de huidige extreem lage
rentevoeten, maar toch geen overdreven
risico’s willen lopen.

PETERCAM PATRIMONIAAL BEHEER
BELEGGINGSFONDSEN
VOOR ALLE BEURSOMSTANDIGHEDEN
Voor meer informatie, mail ons op piam@petercam.be of bel ons op 02 229 62 58

Wat is de huidige positionering van het
patrimoniaal fonds bij Petercam IAM?
De huidige marktomgeving is bijzonder
volatiel en risicovolle activa hebben het las-

Het beheersteam van het Patrimonial Fund van
Petercam IAM

funds.petercam.com
insights.petercam.com
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Uw beleggersprofiel is geen formaliteit

Hoe staat u tegenover collectieve

Hoe schat u het begrip risico in?

beleggingsinstrumenten zoals beleggingsfondsen
en verzekeringsfondsen tak 23?

Wikken en wegen is de boodschap



a. het is voor u onaanvaardbaar



b. u begrijpt dat risico eigen is aan financiële producten



a. ze zijn een louter vehikel van banken en verzekeraars

Uw risicoperceptie is een sleutelelement in uw beleggersprofiel. Veelal gekleurd door uitvergrote positieve of negatieve
ervaringen, het beleggerssentiment van de voorbije jaren, trends en hypes, mediacommentaren en opinies uit uw directe
omgeving. Objectiviteit is niet noodzakelijk een criterium voor uw huidig risicobesef. Duiding en voortschrijdend inzicht
kunnen daaraan verhelpen. Doe de test en zie waar u vandaag staat.



c. u wenst een evenwichtige verhouding tussen risico en



b. ze bieden slechts beperkte meerwaarde

rendement
d. binnen uw beleggingshorizon aanvaardt u het



c. ze laten toe door spreiding het individuele effectenrisico





d. ze verlenen toegang tot alle financiële markten en

te beperken

marktrisico

innovatie in beleggen

Tekst: Marc Peeters, Median NV Financial Services for Professionals - Grafische vormgeving: www.tricoteuse.be

Welk profiel past het best bij uw huidige werkwijze? U hoeft enkel onderstaande vragenlijst
in te vullen. Slechts één antwoord per vraag is mogelijk. Kies telkens het meest toepasselijke.
Hoe vaak besteedt u aandacht aan het

Wat wilt u met de groei of het beheer van uw

beheer van uw roerende waarden?

vermogen bereiken?



a. tenminste eenmaal per week



a. regelmatig vast inkomen



b. tenminste eenmaal per maand



b. aanvulling op uw courant inkomen



c. tenminste eenmaal per jaar



c. gebruik maken van de kansen op de financiële markten



d. zelden of nooit



d. een combinatie van b en c



a. niets, u ziet wel



b. enkele duizenden euro



c. minder dan 10% van uw vermogen



d. meer dan 10% van uw vermogen

beheer van uw vermogen?
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Lees hier het risicoprofiel van uw huidig
activabeheer aan de hand van uw puntentotaal

Wat is uw beleggingshorizon bij de opbouw of het

Hoeveel geld hebt u op dit moment gereserveerd
voor (onvoorziene) uitgaven?

Tel uw punten
op aan de hand
van volgende
waardering

vraag
1

Uw
puntentotaal

Punten

Risicoprofiel

6-15

conservatief

hoe eenvoudig ook, houdt een vorm van risico in. De opdracht bestaat

16-23

defensief

erin een optimaal evenwicht te bereiken tussen uw beoogd rendement
en het overeenstemmend risico. In samenhang met uw verlangens



a. ongeveer 1 jaar



b. 1 tot 5 jaar

24-31

gematigd



c. 5 tot 10 jaar



d. meer dan 10 jaar

32-38

proactief

39-45

dynamisch

46-54

offensief

Wat vindt u van risicodragende beleggingen als
indextrackers, die uitzicht kunnen bieden op een hoger

portefeuille is voor u aanvaardbaar?
a. zo weinig mogelijk



b. maximaal 10% in enig jaar



c. niet meer dan de courante Europese beursindexen



d. binnen mijn beleggingshorizon zijn relatief grote waardeveranderingen acceptabel

rendement?


a. hierin wilt u niet beleggen



b. hierin wilt u slechts beperkt beleggen



c. deze zijn zeker gewenst in een gespreide portefeuille



d. u hebt een duidelijke voorkeur voor dergelijke
beleggingen

In hoever belegt u om een specifiek doel (pensioen, af-

Met welk rendement bent u tevreden?

lossing hypotheek, overdracht van vermogen) te realiseren?





a. alles is daarvoor bestemd
b. 75% is voor dit doel, de rest is reserve
c. 50% is nodig, de rest is reserve
d. vrijwel alles is voor de algemene reserve



a. het inflatiepercentage



b. ongeveer 5% per jaar



c. ongeveer 8% per jaar



d. ongeveer 10% of meer per jaar

Hoe reageert u als een van uw beleggingen binnen
Welke verhouding tussen risico en rendement
past het best bij u?



We hopen dat u hieruit de nodige inspiratie kunt putten. Elke belegging,

en behoeften, uw kennis en ervaring, uw financiële draagkracht, uw
beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon, uw risicoprofielverdeling
en risicotolerantie. Met regelmatige actualisering afhankelijk van
de aard, het volume, de frequentie en het tijdstip van uw transacties.

hoogrentende obligaties, aandelen, grondstoffen en

Welke waardeschommeling van uw totale beleggings

Bedankt voor uw tijd

het jaar 10% in waarde daalt?


a. u ligt daarvan wakker



b. u aanvaardt de daling voor zover de situatie zich



a. maximale opbrengst en groot risico



b. bovengemiddelde opbrengst en gemiddeld risico



c. gemiddelde opbrengst en laag risico



c. dat is eigen aan een langetermijnvisie in beleggen



d. lagere opbrengst en zeer laag risico



d. u ziet het als een gunstig instapmoment

snel herstelt

Contacteer Median op 02/245 01 01 voor de adresgegevens van een erkend verzekeringsmakelaar die met
ons samenwerkt. Marjolein De Wit staat u graag te woord. E-mail marjolein.dewit@median.be

VENNOOT VAN

Median biedt internationale financiële instellingen, in eerste instantie levensverzekeraars, gespecialiseerde diensten aan van marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en communicatie. Median ontwerpt samen met institutionele partners en opdrachtgevers oplossingen voor het beheren
van roerend patrimonium middels beleggingsverzekeringen. Median fungeert daarbij als draaischijf en aanspreekpunt voor erkende verzekeringstussenpersonen, die in alle onafhankelijkheid optreden, financieel en administratief. Met een doeltreffend dienstenplatform verzorgt Median nadien
de doorlopende opleiding in productkennis en marktomgeving, naast de permanente ondersteuning in marketing en verzekeringsadministratie.
Median richt zich enkel tot professionals, erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Median richt zich niet tot de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving. Median verstrekt geen verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers en formuleert evenmin gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten.
Median is stichtend vennoot van Mentor Instituut voor Vermogensanalyse.
Median is ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A. Meer informatie en bedrijfsfilm op www.median.be.
© Median NV - Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek - KBO 0476.765.787 - RPR Brussel
Dit document dient alleen ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal niettemin geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als
gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie bij het nemen van beslissingen van financiële, juridische of fiscale aard. Rendementsverwachtingen of in het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De in dit document vervatte informatie houdt geen enkele contractuele verbintenis in en
is niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. Dit document zet de lezer niet aan tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van,
ondertekening van of opening van enig financieel product of enige financiële dienst. Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van Median NV.
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“Crelan is een bankverzekeraar met een
volledig productaanbod. Hier telt het
menselijke mee. Ik werk heel zelfstandig,
maar krijg wél de steun van een stabiele
organisatie, die altijd rekening houdt met de
mens achter de kantoorhouder én de klant.”

Kiezen voor Crelan is een bewuste keuze.
Crelan is een 100% Belgische bank die
klanten en agenten verbindt. Als coöperatieve
bank streven we ernaar om zoveel mogelijk
klanten écht bij de bank te betrekken.
We gaan dan ook resoluut voor
langetermijnrelaties.
Onder andere door respectvol en verant–
woord de ‘kunst van het bankieren’ uit te
oefenen. Met een maximale ondersteuning
voor onze agenten. Met kantoorhouders
die dicht bij onze klanten staan – letterlijk
en figuurlijk. En met klanten die zekerheid
nastreven. De zekerheid dat hun kapitaal
in veilige handen is. Dat we hun geld
investeren in mensen en bedrijven om hen
heen. Dat hun bank hen aanvoelt. En dat zij
werkelijk centraal staan.

Herkent u zich daarin? Dan heeft u
misschien ook wel Crelan-DNA.
Kom langs op onze Crelan Lounge
op het BZB-Congres.

Paul Demuzere, Kantoorhouder Crelan Gullegem
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De rente cyclus:
Lessen uit het verleden

Hoe aandelen en vastrentende eﬀecten historisch gezien hebben gepresteerd rondom
renteverhogingen, en wat deze trends vandaag de dag betekenen.
Het is al bijna tien jaar geleden dat beleggers voor het laatst een omgeving van
stijgende rentes meemaakten. En zelfs
dan was de laatste ronde slechtsvan korte
duur. In feite zijn beleggers meer dan 30
jaar lang niet geconfronteerd met aanhoudende rentestijgingen.1Te midden van wat
volgens veel marktobserveerders wel eens
het einde zou kunnen betekenen van de
aanhoudende stijgende obligatiemarkt, is
het nu de vraag of nauwelijks opgemerkte,
maar belangrijke relaties tussen de prijzen
van activa en rentetarieven op de voorgrond
zouden kunnen treden.
Hoe moeten beleggers de problematiek
van stijgende rentes behandelen? Het onderzoeken van de rendementsgeschiedenis
van vermogenscategorieën tijdens periodes
van rentestijgingen is een goed startpunt.
Inzicht op basis van historische gegevens
omvat het volgende:
1. Verschuivingen in renteregimes hebben
zich vaak snel voorgedaan, tot verrassing
van zowel de markt als de Fed;
2. Historisch gezien zijn mondiale aandelenkoersen vaak gestegen in zowel de aanloop van beleidsmatige renteverhogingen,
als in het jaar na het begin van rentestijgingen. De gezondheid van de economie is
daarbij een essentiële overweging;
3. In de VS hebben large-cap aandelen vaak
een korte termijn daling laten zien, naarmate beleggers de verandering in de omgeving
inschatten, maar vaak bleken deze episodes
koopkansen te zijn; en
4. De geschiedenis leert dat gediversifieerde
obligatieportfolio’s binnen een aantal jaren

vaak weer positieve resultaten laten zien,
zelfs in een periode van stijgende rentes.

obligaties, bijgedragen om een deel van de
impact van stijgende tarieven te verzachten.

Hoewel er geen perfect historisch precedent
is voor het buitengewone monetaire beleid
van de Fed na de crisis, zijn er voorbeelden
van een stijging van de aandelenmarkt te
midden van stijgende rentes. Aandelenmarkten zijn in de meeste van de recente
historische voorbeelden aangetrokken. Tijdens de laatste 32 cycli van renteverhogingen in de wereld is er in de lokale markten
gedurende de 12 maanden voorafgaand aan
de start van de nieuwe rentecyclus een winst
behaald van 12%.2 Een soortgelijk patroon
blijkt uit dezelfde steekproef van mondiale
cycli na de start van een nieuw renteregime,
met een gemiddelde stijging van de aandelenmarkt van 10% in het jaar volgend op de
oorspronkelijke stijging.

Tijdens de rente-cyclus van 1994 bijvoorbeeld, daalde de Barclays US Aggregate
Bond Index 2.2% één jaar nadat de Fed de
rentetarieven had verhoogd. Deze daling
zette echter niet onbeperkt door. Dezelfde
index noteerde een 18% stijging in de drie
jaar die volgden op de renteverhoging. In
1999 en 2004 steeg de index eveneens gedurende periodes van één en drie jaar na
renteverhogingen.

Hoewel het vooruitzicht van stijgende rentes na een periode van buitengewoon monetair beleid sommige beleggers zou doen
aarzelen, is in het algemeen de theorie achter het naast elkaar bestaan van stijgende
rentetarieven en stijgende aandelenkoersen
vrij eenvoudig: gunstige economische omstandigheden. Als de economie in bredere
zin groeit, weerspiegelen de hogere rentes
wellicht gewoon het hogere tempo van de
economische activiteit. Economische expansie is historisch gezien een ondersteuning geweest van groeiende bedrijfswinsten, hetgeen vaak wordt onderkend als een
drijvende kracht van aandelenrendement
op lange termijn.
Zorgen van beleggers over stijgende rentes
richten zich vaak op vastrentende eﬀecten,
omdat basis obligatie-rekenkunde laat zien
dat stijgende tarieven dalende koersen betekent. Maar obligatiekennis laat eveneens
zien dat de looptijd er toe doet. Historisch
gezien heeft het vermogen een gediversifieerde portfolio met vastrentende eﬀecten
om te zetten in nieuwere, hoger renderende

Hoewel het voortduren van de huidige lage
rentetarieven de uitdaging onderstreept
waar elke voorspeller van rentestijgingen
mee wordt geconfronteerd, kunnen de historische cijfers enige troost bieden voor
diegenen die het onderwerp met zorg bekijken. Het meest significante punt is dat aandelenrendementen meestal een positieve
trend vertonen als het tij van rentetarieven
keert. Hoewel het begrijpelijk is dat obligatieportfefeuilles een aandachtspunt blijven
bij renteoverwegingen, hebben lange-termijn allocaties naar obligaties stijgende
tarieven historisch gezien beter doorstaan
dan het huidige publieke debat zou doen
vermoeden.

Wees Flexibel. Zonder Beperkingen.
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio
– Aandelenklassen (ISIN):
LU0600006117 – USD Base (Acc)
LU0609002307 – EUR Hedged (Acc)
De rente is op een historisch laag niveau, vanwege zwakke
economische groei in combinatie met centrale banken die
liquiditeit verschaffen. De ontwikkelde markten vertonen
echter alweer tekenen van herstel. Met name in de VS komt
een rentestijging steeds dichterbij. Dit kan een negatief
effect hebben op een traditionele obligatieportefeuille.

De GS Global Strategic Income Bond Portfolio biedt de
noodzakelijke flexibiliteit en dynamische aanpak om in te
spelen op de steeds wisselende marktomstandigheden. De
portefeuille is niet gebonden aan een benchmark.Bovendien
kan het fonds negatieve duratie posities innemen zodat zelfs
rendement kan worden behaald als de rente stijgt.

Een flexibele en dynamische aanpak bij het beleggen in
obligaties kan een manier zijn om uzelf te beschermen tegen
het risico van stijgende rente en toegenomen volatiliteit.
Voor meer informatie over dit fonds kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van Goldman Sachs Asset
Management of ga naar www.goldmansachsfunds.be

1. Bloomberg, GSAM. Vanaf december 2014,
uitgaande van een 30-jarig totaal rendement
van de Barclays US Agg Bond TR Index. “Trend”
geeft een lineaire hellende trendlijn aan die de
beweging van rentes gedurende deze 30-jarige
periode weergeeft. Hoewel er gedurende die
periode tijden zijn geweest van stijgende rentes,
waren deze periodes niet genoeg om de “trend”
van deze dalende tarieven te veranderen.
2. De getoonde rendementen zijn gebaseerd op
de maandelijkse gemiddelde rendementen van
aandelenindices gedurende 32 renteverhogingen.

In het Verenigd Koninkrijk is deze uiting een financiële promotie en is goedgekeurd door Goldman Sachs Asset Management International, die onder toezicht staat en
gereguleerd wordt in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Conduct Authority.
Deze informatie becommentarieert brede marktactiviteiten, industrie- of sectortrends, of andere algemene economische, markt of politieke omstandigheden en
moet niet worden beoordeeld als research of beleggingsadvies. Deze informatie is samengesteld door GSAM en is geen financiële research, noch een product van
Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Het is niet samengesteld om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetsbepalingen, gericht op de promotie
van een onafhankelijke financiële analyse en is niet onderhevig aan een handelsverbod naar aanleiding van de verspreiding van financiële research. De gehanteerde
gezichtspunten en meningen kunnen afwijken van die van Goldman Sachs Global Investment Research of andere afdelingen of divisies van Goldman Sachs en haar
filialen. Beleggers wordt aangeraden hun financieel adviseur te raadplegen alvorens effecten te kopen of te verkopen. Deze informatie kan niet meer actueel zijn en
GSAM heeft geen verplichting om updates of veranderingen door te geven.
De genoemde gezichtspunten en meningen zijn slechts bedoeld voor informatiedoeleinden en vormen geen aanbeveling van GSAM om enige effecten te kopen,
verkopen, noch daarvoor enige zekerheid te geven. Gezichtspunten en meningen gelden op de datum van dit artikel en zijn onderhevig aan veranderingen. Ze mogen
niet worden uitgelegd als investeringsadvies.
© 2015 Goldman Sachs. Alle rechten voorbehouden. 12115-OTU-58254
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De carrière
van Jan.

Nadat Jan zijn zoontje heeft afgezet bij de crèche, start hij rond 8.00 uur aan zijn werkdag. Zijn
eerste taak? Zijn afspraken voorbereiden, zodat hij zijn klanten met raad en daad kan bijstaan.
Jan startte vorig jaar in oktober als zelfstandig kantoorhouder bij Argenta. Hij bouwt zijn eigen
kantoor uit en investeert in zijn klantenportefeuille. Dag in dag uit staat hij voor zijn klanten klaar.
Langetermijnrelatie

Tijd voor iets anders?
Neem uw toekomst in eigen handen.

Jan wil er zijn voor zijn klanten. Hij wil een langetermijnrelatie met hen opbouwen. Niet alleen als financieel adviseur, maar
ook als vertrouwenspersoon. Hij krijgt er veel dankbare klanten voor terug. Dat is wat hem motiveert en ervoor zorgt dat hij
er elke dag tegenaan kan gaan.
Ook met zijn medewerkers streeft Jan naar een langetermijnrelatie. Hij wil met een vast team zijn kantoor verder uitbouwen.
Ze zijn op elkaar ingespeeld, als een geoliede machine. Eén of twee keer per maand organiseert hij een werkoverleg.

Ondernemerschap
Jan vertelt ons dat een goede ondernemer ideeën in daden kan omzetten. En daarbij over de nodige expertise beschikt en
goed kan netwerken. Toen Jan de kans kreeg om kantoorhouder te worden bij Argenta, heeft hij die gegrepen.

Zin in een verantwoordelijke job bij een gezonde bank?
Ga de uitdaging aan als zelfstandig kantoorhouder.
Met een eigen cliëntenportefeuille, veel afwisseling en
een open, joviale sfeer.

Gezonde bank
Jan maakt deel uit van een bank in volle groei waar de klant centraal staat. Elke 3 maanden spreekt Jan af met een aantal
collega-kantoorhouders om samen iets te eten. Om bij te praten over Argenta en over het dagelijks leven in het algemeen.

Lees er alles over op argentajobs.be.

Uw appeltje voor de dorst

argentajobs.be

Uw appeltje voor de dorst

argentajobs.be
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Converteerbare obligaties,
van twee walletjes eten?

Veranderingen en potentiële veranderingen
in het monetaire beleid over de hele wereld,
naast een hogere volatiliteit in de valuta- en
aandelenmarkten, hebben de schijnwerpers gericht op converteerbare eﬀecten,
hetgeen door sommigen wordt beschreven
als “het beste van beide werelden” op het
gebied van aandelen- en obligatiekenmerken. Maar wat zijn ze, hoe werken ze en
hoe kunnen ze in de markt van vandaag
een rol spelen in een gediversifieerde beleggingsportefeuille? Alan Muschott, portefeuillebeheerder voor de Franklin Equity
Group®, die al meer dan 10 jaar belegt in
converteerbare eﬀecten, geeft zijn mening.
Het is dus niet verrassend dat beleggers
naar manieren zoeken om het verliesrisico vanwege blootstelling aan de eﬀecten
van de veranderende rentevooruitzichten
voor aandelen, obligaties en vreemde valuta’s te beperken. Om dat doel te bereiken,
wendden sommige beleggers zich tot converteerbare eﬀecten. Dit zijn instrumenten,
uitgegeven door bedrijven die kapitaal willen ophalen, die kunnen worden gestructureerd als schuld – zoals obligaties, notes
of achtergestelde schuldbewijzen — of als
een soort aandelen, zoals preferente aandelen. Een converteerbaar eﬀect bezitten
geeft de houder het recht dit onder bepaalde vooraf bepaalde voorwaarden om te
zetten in een bepaald aantal aandelen van
de onderliggende aandelen van een bedrijf.
Converteerbare eﬀecten kunnen deelname
bieden aan het potentieel van kapitaalgroei
van gewone aandelen, terwijl de obligatiecomponent rentebetalingen en een vordering op de hoofdsom kan bieden. Als de gewone aandelen van een bedrijf stijgen, zou
het converteerbare eﬀect in waarde moeten
stijgen vanwege de prijsrelatie met de gewone aandelen. Als de gewone aandelen
niet goed presteren, zou de obligatiecom-

ponent de potentiële daling moeten afremmen. In een context van bovengemiddelde
marktvolatiliteit kunnen converteerbare effecten aantrekkelijke beleggingen zijn, omdat er van deze eﬀecten doorgaans wordt
verwacht dat ze helpen te beschermen tegen de potentiële erosie van waarde in dalende markten en tegelijkertijd nog steeds
deelname aan kapitaalgroei bieden als de
markten stijgen.

Vragen over het rendement van
converteerbare effecten komen vaak
terug.
Men stelt mij vaak vragen over het rendement van converteerbare eﬀecten ? Als de
rente stijgt om de goede redenen – de economie verbetert en wordt sterker – dan bevinden we ons waarschijnlijk ook in een situatie waarin de bedrijfswinsten toenemen
en de vooruitzichten voor de aandelen over
het algemeen positief zijn. Hoewel er waarschijnlijk een waardeverlies zou zijn door de
rentestijging in het vastrentende segment,
hebben we al vaak geconstateerd dat, in
deze context, de stijgende waarde van de
optie om het schuldeﬀect om te zetten naar
aandelen dit meer dan compenseert. Ik ben
dus van mening dat converteerbare eﬀecten het doorgaans goed zouden kunnen
doen in een context van stijgende rente.
Hoewel converteerbare eﬀecten allerhande
soorten correlaties met activaklassen vertoonden, waren ze in het verleden positief
gecorreleerd met aandelen en negatief gecorreleerd met Amerikaans schatkistpapier.
Binnen het vastrentende segment gedragen converteerbare eﬀecten zich het
meest als bedrijfsobligaties, en dan met
name hoogrentende bedrijfsobligaties,
want in onze ervaring bewegen ze meer
mee met de fundamentals van het bedrijf.

BENUT KANSEN

DIE ANDEREN

MISLOPEN

Focussen op evenwichtige converteerbare effecten
Wereldwijd bestaat er een groot en divers
universum van converteerbare eﬀecten
waar beleggers uit kunnen kiezen. Bedrijven van alle groottes, uit alle sectoren
en met een volledig assortiment aan kredietratingkenmerken geven deze al jaren
uit. Hun redenen voor het uitgeven van
converteerbare eﬀecten omvatten potentiële lagere kosten op het gebied van rentebetalingen, in plaats van rechtstreekse
schuld, en minder potentiële verwatering
van hun uitstaande gewone aandelen dan
bij nieuwe aandelen. Ook kunnen ze bedrijven helpen hun financieringsbronnen
te diversifiëren vanwege hun aantrekkelijkheid voor een groter bereik van beleggers.
Over het algemeen kunnen converteerbare eﬀecten worden onderverdeeld in drie
grote groepen. De “busted” converteerbare lijken op normal obligaties, de prijs
waartegen het eﬀect zou worden omgezet
aanzienlijk groter is dan de aandelenprijs.
Aan de andere kant, vinden we de “acties”
converteerbare waarvan de conversieprijs is
gelijk of lager dan de onderliggende actie.
Tussen deze twee types bevinden zich de
zogenaamde “evenwichtige” converteerbare eﬀecten. Deze bieden een gematigd
niveau van omzettingspremies en gevoeligheid voor de aandelenprijzen. Wij zijn
van mening dat een van hun voordelen hun
“asymmetrische” risico/rendementsprofiel
is, dat kan leiden tot een grotere potentiële
deelname aan de stijging van onderliggende gewone aandelen en een lagere deelname aan een daling in hun waarde. Vanwege
hun asymmetrische risico/rendementsprofiel geven we doorgaans de voorkeur aan
evenwichtige converteerbare eﬀecten in
onze strategie.

GAIN FROM OUR PERSPECTIVE

®

Succesvol beleggen vereist een scherpe kijk
op potentiële mogelijkheden, die anderen
wellicht over het hoofd zien. Bij Franklin
Templeton, met meer dan 65 jaar ervaring, weten
we hoe we slimme kansen kunnen ontwaren
in beleggingscategorieën, markt cycli, en de
hele wereld.
FTI_Belgium voor ons perspectief,
Volg
of kijk op www.franklintempleton.be.
De beleggingsdoelstellingen, risico’s, onkosten en vergoedingen van het compartiment dienen nauwkeurig bekeken te worden alvorens te beleggen.
U kan dit samen met andere info terugvinden in het prospectus van het compartiment, dat u bij uw financieel adviseur kan verkrijgen. Lees het
prospectus nauwkeurig alvorens te beleggen.
Alle beleggingen houden risico’s in, inclusief mogelijk verlies van kapitaal. Aandelenprijzen fluctueren, soms heel snel en intensief, door factoren die
individuele bedrijven, bepaalde industrieën of sectoren kunnen aantasten, of door algemene marktcondities.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Belgisch bijhuis – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier – Marnixlaan 28, 1000 Brussel – Tel.: +32 2 289 62 00 – Fax: +32 2 289 62 19.
© 2015 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
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Naar een markt in evenwicht
door kwaliteit en groei
Interview met Xavier De Buck, CEO van Touring Glass

Sterretje? Barst?
Ruit ingeslagen?
We redden uw klanten
meteen bij glasschade.

carrosseriebedrijf AXIAL. Het ontstaan
van Touring Glass schuilt in het feit dat
de Belgische markt van de autobeglazing
stevig in handen zit van één belangrijke
speler die zijn regels oplegt aan de markt.
Touring Glass heeft de overtuiging dat er
plaats is voor een andere sterke speler die
een kwalitatieve dienstverlening aanbiedt
aan betere voorwaarden. We wensen meer
evenwicht te creëren op deze markt. Alle
actoren die glasbreuk betalen, hebben
belang aan meer concurrentie. Dit lijkt me
evident. Vandaag hebben we de toelating
om voor alle verzekeraars, op een paar
uitzonderingen na, te mogen werken. Dit
op zich is reeds een mooie erkenning.

Hoe onderscheidt Touring Glass
zich van haar concurrenten?
Xavier De Buck, CEO van Touring Glass

Hoe is Touring Glass tot stand
gekomen?
Touring Glass is een volledig onafhankelijk
bedrijf die uitsluitend gespecialiseerd
is in het herstellen en vervangen van
autoruiten. We beschikken niet enkel
over een nationaal netwerk van filialen
voornamelijk in eigen beheer, maar
bieden ook een mobiele dienstverlening
aan overal in België. De aandeelhouders
zijn Club Assist, een Australische Groep
die reeds actief is in de autobeglazing
in Australië en de Verenigde Staten,
Touring (de pechverhelper) en het

Touring Glass onderscheidt zich van
de concurrentie door de zeer hoge
specialisatie van haar techniekers. Onze
mensen maken het verschil dankzij hun
kennis en klantvriendelijkheid. Onze
glastechniekers hebben allemaal zonder
uitzondering 5 en meer jaren ervaring
op de markt zodat ze op elke type
van voertuig van personenwagen tot
vrachtwagen inzetbaar zijn. Daarnaast, is
onze dienstverlening opgebouwd rond een
zeer eﬃciënte en snelle tussenkomst zodat
de mobiliteit van de bestuurders maximaal
gegarandeerd worden. Onze prijzen voor
zowel herstelling als vervanging zijn ook
zeer voordelig. Ten slotte, wenst Touring
Glass zich te positioneren als de specialist
van de mobiele dienstverlening waarbij
een ruit hersteld of vervangen wordt op
locatie daar waar de bestuurder zich
bevindt, zodat er geen tijd verloren gaat
voor de klant. En plaatsen enkel ruiten
van topkwaliteit die beantwoorden aan de
strengste Europese normen.

Wat zijn de grootste uitdagingen
voor Touring Glass vandaag?
Als nieuwkomer op de markt is het nooit
eenvoudig zich een plaats toe te eigenen.
Iedereen die een bedrijf heeft opgestart,
zal wel begrijpen wat ik hiermee bedoel. Bij
elke interventie moeten we ons bewijzen
en tot het uiterste gaan zodat een perfecte
dienstverlening wordt uitgevoerd. Kwaliteit
laten samengaan met groei is bijzonder
uitdagend. Maar, ik moet vaststellen dat
we daar bijzonder succesvol in zijn. Tot
98% van onze klanten tonen zich bereid de
diensten van Touring Glass aan te raden
bij familie en kennissen.

Waar haalt u uw energie uit?
Ik haal mijn energie uit de uitdagingen die
ik samen met mijn medewerkers realiseer
en de positieve feedback die onze klanten
geven na een interventie. Het is meer
dan duidelijk dat we beantwoorden aan
een verwachting van de markt. Dit geeft
voldoening. Ook de samenwerking met
collega’s ervaar ik als bijzonder leerrijk.

Welke boodschap geeft u
de zelfstandige financiële
tussenpersonen graag mee?
Ook op het vlak van autobeglazing
is een alternatief mogelijk aan betere
voorwaarden en met eenzelfde
kwalitatieve dienstverlening. Neem
geen voldoening meer met de huidige
marktsituatie. In onze buurlanden werden
bedrijven opgericht die de markt van de
autobeglazing evenwichtiger gemaakt
hebben. Er is opnieuw keuze op de markt.
Dit moet ook mogelijk zijn in België. Neem
dan ook contact op met ons en we komen
op bezoek voor een vrijblijvend gesprek
zodat we kunnen begrijpen wat we voor u
kunnen betekenen.

STA NIET STIL BIJ GLASBREUK.

Altijd bereikbaar op 0800 95 555
of surf naar touringglass.be
Een steentje op de weg en krak… Een sterretje, een barst… uw voorruit moet vervangen worden. Gelukkig staat Touring Glass dag en nacht klaar
om bestuurders uit de nood te helpen. Touring Glass herstelt of vervangt de autoruiten van uw klanten waar ze ook zijn.
Touring Glass werkt nauw samen met quasi alle verzekeringsmaatschappijen. Touring Glass, sta niet stil bij glasbreuk.

Bel of surf naar www.touringglass.be.

Kies tussen de mobiele dienst of een van onze centra.

Kies het moment dat u past.
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Fintro, al 10 jaar dichtbij

Wij deden de test:
ondernemen zit in
het bloed van onze
Fintro-agenten.

Dit jaar viert Fintro zijn tiende verjaardag.
In 10 jaar tijd is Fintro uitgegroeid tot
een netwerk van 300 onafhankelijke
bankagenten die de unieke aanpak
van Fintro hoog in het vaandel dragen:
professionalisme en nabijheid. Fintro
betrekt actief haar klanten en het publiek
via haar communicatiecampagnes en
vertaalt zo haar slogan “Gaat ver, blijft
dichtbij”.

Fintro en de verbeterde buurten

Hockey is fanta-STICK

Fintro deed na twee succesvolle edities
in 2013 en 2014 een nieuwe oproep om
‘buurtverbeterende’ projecten die de buurt
aantrekkelijker kunnen maken of het burengevoel in een wijk moeten stimuleren, in te
dienen via de miniwebsite www.FintroVerbetertJeBuurt.be. Iedereen, ook niet-klanten van Fintro, kan vervolgens via dezelfde
website stemmen voor het project van zijn
of haar voorkeur.

Fintro heeft dankzij haar partnership met de
Koninklijke Belgische Hockey Bond (20122017) haar imago verbonden aan een sport
die een toenemende populariteit geniet in
België. Fintro gaat ver en blijft dichtbij, en
tracht op deze manier het hockey opnieuw
dichter bij het grote publiek te brengen.
Daarom zet Fintro tijdens haar campagnes
de sociale media actief in om nieuwe supporters te werven.

Ook dit jaar kiest een jury voor elke provincie één project, gekozen uit de vijf projecten
die de meeste stemmen hebben gehaald.
Deze 11 projecten winnen elk 1.500 euro.
Omdat het Fintro-netwerk van 300 zelfstandige bankagenten 10 jaar bestaat, zijn
er bovendien nog twee superprijzen van
maar liefst 5.000 en 10.000 euro te winnen.

De aftrap van de campagne rond de Fintro Hockey World League afgelopen zomer
werd gegeven met een video waarin een fictief team van zéér creatieve Fintro-agenten
de koppen bij elkaar steekt om een zo origineel mogelijk hockey gadget te bedenken
… Na een usb stick stick, een sleutelhanger
stick, een bier stick en vele andere voorstellen, is het uiteindelijk een selfie die de marketing manager inspireert: de Fintro hockey
selfie stick is een feit. De video herbekijken
kan op www.fintroloveshockey.be.

De twee hoofdwinnaars worden, ongeacht
de provincie, gekozen uit alle top vijf projecten. Uiteindelijk zal Fintro in 2015 dus
13 buurtprojecten ondersteunen. Bij hun
beoordeling zullen de juryleden vooral letten op de duurzaamheid, timing en uitvoerbaarheid van de projecten en de motivatie
van de bedenkers. Met de campagne speelt
Fintro in op haar beide basiswaarden en
sluit ze perfect aan bij haar slogan “Gaat
ver, blijft dichtbij”.

Bezoekers van het Fintro Café in het hockeydorp, maar ook anderen via sociale media,
konden naast de Fintro hockey selfie stick
ook tickets voor de halve finale winnen, als
ze een hockey selfie op Twitter of Instagram
delen met de hashtag #FintroLovesHockey.
Naast Facebook zet Fintro dus voortaan

ook Twitter in om met hockeysupporters,
klanten en niet-klanten in contact te komen.

Op zoek naar het ondernemersgen
Met een opvallende campagne betrad Fintro dit jaar de markt van de zelfstandigen,
vrije beroepen en ondernemingen. Wie
beter dan een ondernemer om een andere
ondernemer te begrijpen? Dat is het idee
waar Fintro de zelfstandigen, vrije beroepen
en ondernemingen mee wil benaderen. Het
werd vertaald in de slogan Fintro Business.
Van ondernemer tot ondernemer.
Naast de boodschap dat ondernemers
bij Fintro terecht kunnen voor financieel
advies voor hun zelfstandige activiteit of
onderneming, wordt in de communicatie
verwezen naar de site www.FintroBusiness.
be. Daar wordt het bewijs geleverd dat de
Fintro-bankagent alles in huis heeft om ondernemers te helpen.
Via een onderzoek is Fintro nagegaan hoe
het gesteld is met de ondernemingszin
van de eigen agenten. Zo werden vier Fintro-agenten uitgebreid geïnterviewd door
Josette Dijkhuizen, ondernemerscoach en
auteur van het boek Het ondernemersgen.
Bovendien lieten ze ook bloed afnemen,
om te bewijzen dat Fintro-agenten geboren
ondernemers zijn.

Als ondernemer kan u dus met een gerust hart hier terecht voor al uw
financiële vragen en de beste service. Wie beter dan een ondernemer
om een andere ondernemer te begrijpen?
Bekijk het onderzoek naar het ondernemersgen op fintrobusiness.be

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.
V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0446.
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Performance
door discipline.

BZB CONGRES | 45

DNCA Finance is een gerenommeerde vermogensbeheerder in Frankrijk, opgericht in 2000
door specialisten op het vlak van patrimoniaal beheer.
In de loop der jaren hebben de oprichters in functie van deze filosofie een team van
ervaren en erkende beheerders verzameld om een eenvoudig, toegankelijk en performant
fondsengamma te ontwikkelen.

Select +
Select+ is de nieuwkomer in het productengamma van Patronale Life.
Het betreft een overlijdensverzekering bij een hypothecaire lening waarbij de nog
uitstaande schuld van de lening, in geval van overlijden van de verzekerde, geheel
of gedeeltelijk wordt terugbetaald. Select+ is een schuldsaldoverzekering met een
verrassend concurrentieel tarief en een vlotte aanvaardingspolitiek. Bovendien biedt
Select+ een extra voordeel voor sportieve en hoger opgeleide personen.

Meer informatie: olivier.auvray@patronale-life.be of via www.patronale-life.be
Patronale Life NV | Belliardstraat 3 | 1040 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be | www.patronale-life.be
RPR Brussel 0403 283 089 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1642, onder toezicht van de NBB

DNCA beheert per eind juli 2015 17,1 miljard euro via ICBE’s, geïnvesteerd in de voornaamste
aandelen- en obligatiemarkten, ten behoeve van particuliere en institutionele beleggers.

Contact :
DNCA Finance - 19 place Vendôme 75001 Paris
Beheersmaatschappij goedgekeurd door de AMF onder nummer
GP 00-30 gedateerd 18 augustus 2000
Tel: +33 (0)1 58 62 55 00 | Fax: +33 (0)1 58 62 55 19
www.dnca-investments.com
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Jeroen Vrancken
Sales Noord-Europa
13 Place d’Armes - L 1136 Luxembourg
Tel: +32 479 99 87 10
Email: jvrancken@dnca-investments.com
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Empowering
Business
Through
investment

Uw klant kiest
vandaag beter voor
een beleggingsverzekering
op maat.

ergolifebrokers.be

Equity Power Fund (EPF) biedt structureel
rendement aan beleggers middels asset
backed of beveiligde korte termijn leningen aan
kleine en middelgrote ondernemingen.

W ij k ij k en er na a r uit u te mogen verwel k omen op onz e sta nd .
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Het M&G Dynamic Allocation Fund is een flexibel wereldwijd
fonds dat kan beleggen in een breed spectrum van
beleggingsinstrumenten. Dankzij deze flexibiliteit kan de
fondsbeheerder te allen tijde in de volgens hem optimale
beleggingscategorieën investeren.

Vermogensbeheer is een
kwestie van ervaring.
25 jaar, lijkt dat u
lang genoeg?

Het fonds baat van de middelen en expertise van M&G; een
erkende en toonaangevende vermogensbeheerder aan wie
al meer dan €360 miljard is toevertrouwd.
Performances
op 31.07.15

YTD
2015 2014 2013 2012 2011 2010

M&G Dynamic
+7,6% +9,8% +6,5% +9,5% -0,5% +7,7%
Allocation Fund

www.mandg.be

Contact Benelux
Katya Torfs
katya.torfs@lfde.com
0033 1 47 23 92 17
Wij geven u met plezier meer informatie
aan onze stand op het BZB congres!

Beheerd vermogen per 30.06.15 Introductiedatum M&G Dynamic Allocation Fund: 03.12.09. Bron van de performance: Morningstar, Inc., berekend op 31.07.15. Het rendement wordt van
prijs tot prijs berekend, met netto dividenden herbelegd, voor de Euro A aandelenklasse. Rating per 31.07.15. Deze informatie vormt geen aanbod of verzoek tot een aanbod voor de aankoop
van aandelen voor belegging in een van de in dit document vermelde fondsen. Het M&G Dynamic Allocation Fund is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in
overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding.
Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De waarde van beleggingen zal fluctueren. Dit betekent dat de prijs van het Fonds zowel kan dalen als stijgen, en
dat u mogelijk het oorspronkelijke door u belegde bedrag niet terugkrijgt. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G International Investments Limited. Statutaire zetel: Laurence
Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk. AUG 15 / 69611
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The more we fear
the braver we become

TAK23 Verzekeringsmakelaars

Merit Capital voor de verzekeringsmakelaar, actief in beleggingen
Als vermogensbeheerder weten wij dat het niet altijd gemakkelijk is om voor uw cliënten de optimale combinatie te maken van de gewenste
structuur voor het aanhouden van de belegging en de uiteindelijke invulling van de beleggingsportefeuille.
Bovendien is het wegens tijdsgebrek vaak moeilijk voor u als verzekeringsmakelaar om de beschikbare beleggingsproducten te onderwerpen
aan een continue grondige due diligence en om de door u beheerde portefeuilles zelf op een regelmatige basis op te volgen. Ook de
professionele middelen die hiervoor ter beschikking zijn, zijn niet altijd toegankelijk en/of mogelijk voor de verzekeringsmakelaar.
Daarom heeft Merit Capital ervoor gekozen om u bij te staan, onder leiding van Katrien Lamote en Matty Martens.
Wij bieden u een professionele ondersteuning, door o.a. regelmatige beleggingstechnische updates. Dit kan onder de vorm van een
algemene “Nieuwsﬂash” en/of “Nieuwsbrief” zijn, maar ook individueel, volgens uw concrete behoeften. Op regelmatige basis organiseren
wij seminars (geaccrediteerd in kader van beroepsvervolmaking), waar wij u enerzijds een algemene macro-economische update meegeven
en anderzijds telkens een speciﬁek actueel beleggingstechnisch onderwerp aan bod laten komen, door een specialist ter zake.
‘De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan’ (Albert Einstein, 1879-1955)
Als vermogensbeheerder, toegevoegd aan uw beleggingsportefeuilles, zorgen wij voor het beheer, dus de concrete invulling van uw
beleggingsportefeuilles (steeds conform het risicoproﬁel van de klant), alsook voor de continue opvolging ervan. Als beursvennootschap
beschikken wij hierbij over de nodige tools, die deel uitmaken van de dagelijkse werking van een beursvennootschap zoals Merit Capital.
Precies deze middelen laten Merit Capital toe te waken over de strikte toepassing van investeringsbeperkingen, wettelijke, reglementaireen prospectusbepalingen, alsook te zorgen voor een grondige due diligence, risicocontrole en opvolging op dagelijkse basis.
Robeco proud sponsor of

The ocean is an unforgiving place. The world’s financial markets can be too.

Door het vermogensbeheer van uw individuele beleggingsportefeuilles toe te vertrouwen aan Merit Capital, optimaliseert u het beheer.
Echter u kunt in uw zorg voor uw klanten nog een stap verder gaan met Merit Capital! In samenwerking met diverse binnen- en buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen biedt Merit Capital u de mogelijkheid een gepersonaliseerd collectief verzekeringsfonds op te richten met een
beleggingsstrategie op maat gesneden voor uw cliënten.

That’s why risk awareness informs every asset management decision we

Merit Capital wil voor de professionele verzekeringsmakelaar een betrouwbare, professionele partner zijn in het beheer en de verdere
uitbouw van zijn portefeuille.

to make use of data based on quantitative analysis.

make. For 85 years, we have been understanding the risks so we can spot
the opportunities: we were among the first to take sustainability investing
seriously, one of the first to invest in emerging markets, and among the first

Discover more at robeco.com/story

Merit Capital NV

Museumstraat 12D

T: + 32 (0)3 259 23 00

info@meritcapital.be

Beursvennootschap

2000 Antwerpen, België

F: + 32 (0)3 259 23 05

www.meritcapital.eu

Important Information
This publication is intended for professional investors. Robeco Institutional Asset
Management B.V. (trade register number: 24123167) has a license as manager of
UCITS and AIFs of the Netherlands Authority for the Financial Markets in Amsterdam.

Rouvier Patrimoine
Allianz
Invest

Veilig sparen
sinds 1991.

Een belegging op maat

gemiddelde prestatie* > 5,6% /jaar
maandelijkse gemiddelde volatiliteit*: 2,9%

Elke belegger wenst een zo
hoog mogelijk rendement
Dynamiseer de belegging
van uw klanten rekening
houdend met hun
persoonlijke toestand en
hun risicoappetijt.
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*Klasse C - Deelfonds van de BEVEK Rouvier sinds de oprichting
van het fonds op 7 juni 1991 (voorheen FCP Rouvier Patrimoine)

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en
“niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11
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In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
Rouvier Patrimoine is een beheerinstrument
dat werd ontwikkeld voor voorzichtig sparen
over een periode van meer dan twee jaar.
Doelstellingen:
• een rendabiliteit die hoger ligt dan die van
een belegging in staatsobligaties van de eurozone op 2/3 jaar,
• een lage volatiliteit (van om en bij de 3%
ten opzichte van de oorspronkelijke waarde),
• in alle omstandigheden een veilige bescherming voor het belegde kapitaal.
Stratégie:
• minstens 70% van zijn activa beleggen
in obligaties die worden uitgeven in OESOlanden en worden uitgedrukt in euro en een
rating hebben van minimaal BBB- (Standard
& Poor’s of gelijksoortige ratings),

• tot 30% van zijn activa beleggen in andere dragers: aandelen van bedrijven met
stabiele en recurrente opbrengsten, alsook
in schuldbewijzen of obligaties die werden
uitgegeven in OESO-landen.
Op 31 juli 2015 bedroeg de gemiddelde prestatie sinds de oprichting van het fonds op 7 juni
1991 meer dan 5,6% per jaar, met een maandelijkse gemiddelde volatiliteit van 2,9%.

Met u van A tot Z

Rouvier Associés is een
onafhankelijke vermogensbeheerder die
sinds 1990 erkend is
door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF). Via discretionair beheer verzorgt
Rouvier Associés het
beheer van vermogens
voor particuliere en
professionele cliënten,
hoofdzakelijk via de
BEVEK Rouvier.

ISIN-CODE

LU1100077442

Eis meer rendement
voor uw geld.

tot 5.000€ bonus*

Advies op maat en 1% bonus* op elk nieuw belegd bedrag.

deutschebank.be/specialist
20 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - 01 53 77 60 80 - www.rouvierassocies.com
Vermogensbeheerder - erkenning AMF nr. GP 90095 - Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 1.917.248 - R.C.S. Paris B 339 485 161 – Naf-code 6630Z
De effecten genieten geen kapitaalbescherming; elke belegging is gericht op de middellange of lange termijn. Alvorens in te schrijven dient de inschrijver na te gaan dat zijn financiële situatie en
doelstellingen in overeenstemming zijn met het product en het volledige prospectus en de laatste periodieke documenten door de beheersmaatschappij raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar
bij Rouvier Associés – 20, rue de la Ville l’Evêque – 75008 Parijs. Rekening houdend met de risico’s ingevolge marktfluctuaties, kan Rouvier Associés geen enkele garantie bieden dat de ICBE de aangegeven doelstelling zal realiseren en bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële verliezen. In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor
de toekomst. © 2010 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

*

Aanbod onder voorwaarden en op inschrijving, geldig tot en met 31/12/2015, behoudens vervroegde afsluiting. Actie geldig voor beleggingen in
obligaties, gestructureerde producten, kasbons, beleggingsfondsen (met uitzondering van monetaire fondsen). Niet geldig voor andere producten,
waaronder aandelen en tak 21-verzekeringen. Raadpleeg het reglement op deutschebank.be/specialist voor meer details. 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-H0AVL0HOD-14. V.U.: Steve De Meester.
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Samen
met u

Samen met de makelaar maken wij er werk van

bouwen aan ...

Spaarverzekeringen
Hypothecaire kredieten
Schuldsaldoverzekeringen

Ontdek de visie en het vernieuwde aanbod van Generali en neem
zonder aarzelen contact op met uw Salesmanager of met Tom Vanham,
Chief Distribution Ofﬁcer (02/ 403 83 32) voor meer informatie.
www.gensite.be
Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW-KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - www.generali.be - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - E-mail:
generali_belgium@generali.be - Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 0145 (KB van 04/07/1979 - BS van
14/07/1979) - Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026
GEN_718_ED0815
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Weversstraat 6-10

B-1730 Asse

info@credimo.be

www.credimo.be
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VIVIUM VAPZ
Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen
2014

Wilt u er meer over weten?
Contacteer uw makelaar of surf naar www.vivium.be.

ab

VIVIUM N.V.
Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat 153 - 1210 Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0051
RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094
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Een bank die u een nieuwe carrière als zelfstandig agent biedt,
da’s eens iets anders.
Beobank is een nieuwe bank. Zeg maar een vernieuwende bank. Waarom? Omdat we echt staan
op een persoonlijke service, op beschikbaarheid en op innovatie. Bij Beobank richten we ons op
particuliere klanten, die we financiële producten aanbieden perfect aangepast aan hun behoeften.

Zelfstandige Agenten
Wij zijn op zoek naar zelfstandige
agenten

ONDERNEMEN DOET U
MET RECORD BANK

• Als zelfstandige «ondernemer» bouwt u het
agentschap uit vanuit sterke organisatorische
vaardigheden, een duidelijke marktkennis en een
pro-actieve visie
• Door uw efficiënte aanpak gekoppeld aan uw
commercieel inzicht wordt u de drijvende kracht
achter het succes van uw kantoor
• De commerciële expansie en groei zijn uw
belangrijkste doelstellingen, zowel op kwantitatief als
op kwalitatief vlak
• Met het oog op de succesvolle opbouw en uitbreiding
van uw agentschap, zal er eveneens beroep gedaan
worden op uw leiderschapscapaciteiten

We zitten dichterbij dan u denkt

Ontdek ons aanbod voor ondernemers op www.recordbank.be

•
•
•
•
•
•
•
•

Bewezen commerciële ervaring in de financiële sector is een pluspunt
U kan een lange termijn relatie opbouwen met uw klanten
Ambitieus en sterk resultaatgericht
Goede communicatievaardigheden
Duidelijke leiderscapaciteiten
Een dynamische en doelgerichte doorzetter
Een grote loyaliteit en integriteit
Een hogere opleiding (graduaat of universitair)

Wat we aanbieden
• De infrastructuur en training om succesvol van start te gaan
• Een echt partnership waarop u dagelijks beroep kan doen voor het
uitbouwen van uw business
• Aantrekkelijke commerciële voorwaarden
• Een sterk stimulerende omgeving die beroep doet op uw zin voor
autonomie

Interesse in een nieuwe carrière als zelfstandig agent (M/V)?
Stuur uw kandidatuur naar:
SSTPOSMGT@BEOBANK.BE

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere, België ~ RPR Brussel – BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181
www.recordbank.be
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Uw profiel
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Dromen is goed.
Plannen is beter.

Uw redder in nood

Iedereen heeft z’n dromen. Om ze echt te realiseren is er een goed plan nodig. Flexibel omdat het leven geen
mooie rechte lijn is. Persoonlijk omdat het gaat om specifieke dromen, middelen en situaties.
Zo blijven dromen geen dromen. Wenst u meer informatie over Life Planning van Delta Lloyd Life, stuur ons
dan een mailtje naar lifeplanning@deltalloydlife.be of bel 02 238 84 24.
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Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, België, V.U. Frank Temmerman, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033, BTW BE 0406.006.069, RPR Antwerpen, NBB 0033, FSMA 028672 A

3 jaar op rij verkozen tot
dé beste omnium van de markt
Fidea Omnium met aankoopprijsgarantie

De Fidea Omnium is simpelweg de
beste bescherming voor cliënten
die hun wagen optimaal willen
verzekeren. Met Fidea’s Omnium
maakt u voor hen een zeer goede
keuze, want een auto is niet goedkoop. Speciaal voor uw cliënten
ontwikkelde Fidea haar ‘Omniumverzekering met aankoopprijsgarantie’. Deze garandeert de volledige
bescherming van de aankoopprijs
gedurende maar liefst 30 maanden.
Deze bescherming geldt trouwens
ook voor tweedehandswagens die
bij aankoop jonger zijn dan drie
jaar. Bovendien kunt u uw cliënten
een extra optie aanraden die een
bijkomende vergoeding van 10% van
het schadebedrag oplevert bij een
totaalverlies. Zo veel troeven op rij.
Fidea Omnium: in 2013, 2014
en 2015 bekroond met de Decavi
Verzekeringstrofee Niet-Leven.

2015

www.fidea.be

NAVIGATOR**

U ook?
VECTOR NAVIGATOR werd zowel in 2014 als in 2015 genomineerd
door De Tijd in de categorie Internationale Aandelen*.
Vector Navigator investeert in internationale aandelen en kan in
beperkte mate liquiditeiten aanhouden. De aandelenportefeuille is
wereldwijd belegd en is evenwichtig verdeeld over sectoren en regio’s.

* Categorie internationale aandelen, behaalde plaats in 2014: 2de op 151 compartimenten; in 2015: 3de op 149 compartimenten. De Tijd en
L’Echo Fund Awards en nominaties werden op 11 Maart 2014 en op 10 Maart 2015 in Brussel uitgereikt. Alle info vindt U op www.tijd.be.
** Vector Navigator is een compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Vector. Voor Vector Navigator klasse C1:
toetredingskosten zijn max. 1% en uittredingskosten max. 0.25%. Beurstaks: 1.32% bij uittreding (Max. 2000 EUR). Wettelijke
risico en opbrengstenindicator: 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Financiële dienst: Edmond De
Rothschild, België, Louizalaan 480, 1050 Brussel. Alle netto inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd en vindt u op
www.tijd.be. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn gratis ter beschikking in het Engels, de essentiële beleggersinformatie
is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij de ﬁnanciële dienstverlener en distributeurs in België. Minimum inschrijving:
1 aandeel. Deze publicatie mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen worden bij voorkeur gebaseerd op
het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen. Binckbank en Keytrade treden op in hoedanigheid
van distributeur. Neem het document essentiële beleggersinformatie door, voor U beslist te investeren in dit compartiment.

Sta sterker.

Fidea steunt

Al 2 jaar op rij zet De Tijd ons in
de top 3 van beste internationale
aandelenfondsen.

Vraag ernaar bij uw adviseur, private bank of online broker.
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Your loyalty,
our best asset
EUROPE
SURVEY

I D E N T I F Y I N G

E X C E L L E N C E

2015

NO.3 EUROPEAN EQUITY DERIVATIVES*
No.2 Convertibles Research*
No.2 Convertibles Sales*
No.4 Convertibles Trading/Execution*
EXANE DERIVATIVES - 16 avenue Matignon - 75008 Paris. Tel: +33 (0)1 44 95 40 63.
Credit institution – Partnership with a share capital of EUR17,248,320 - RCS Paris 491
294 567.
Exane Derivatives is a member of the Exane Group (Exane SA and all its direct and indirect
subsidiaries), and is an entity authorised by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
and regulated by the Autorité des Marchés Financiers and the Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution.
*Extel Europe Survey 2015 (Votes from Fund Managers weighted by commissions).
Brochure design:
- Photo credits: Getty Images - September 2015.
EXANE

www.exane-derivatives.com

AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: 01486260. Maatschappelijke zetel: The AIG Building,
58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België.
Tel: (+32) (0) 2739 9000 RPR Brussel – BTW n° 0847.622.919

Quality tax
advice, globally

UPSIDEO
FINANCIAL SOFTWARE

Practical advice, responsively delivered
Partner-led from start to finish, Taxand is the only global
tax focused advisory organisation dedicated to solving
complex problems with customised advice keeping you ahead of the politics of taxation
and the impact on your business.

Dedicated to high quality, integrated
tax advice

COMPLIANCE AT YOUR FINGERTIPS,
JUST CLICK !

Independent from audit, conflict-free

Upcoming solution: Parternships’ management application.

Local knowledge, global view
Passionate about working together
Single point of contact, many points
of view

UPSIDEO is a French leading publisher of regulatory and financial softwares for investment advisors,
insurance brokers and institutions.
Our solutions are designed to comply with the MiFID/ Twin Peacks II in terms of transparency,
traceability and data updates.

More than 400 partners 2000 advisors - in nearly 50 countries

UPSIDEO KYC
An innovative tool
and profitable approach

n

www.taxand.com

UPSIDEO AML
A tool that detects and
prevents investment risks

1

2/09/15

Management of advisors
and suppliers data

n

service.client@upsideo.be
lige-adv-180x128-150902-drukklaar.pdf

UPSIDEO AGGREGATOR
n

www.upsideo.be
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De multi-boutique aanpak van Nordea.

COMPLIANCE
Praktische toepassing en implementatie van
sectorgebonden regelgeving (Twin Peaks II, witwas, ...)

OVERNAMES
Begeleiding bij aan- en verkoop klantenportefeuilles
Advies bij fusies en overnames

GESCHILLEN
Advies en eventuele gerechtelijke procedures

LIGE ADVOCATEN
Cockerillkaai 18, B-2000 Antwerp
T +32 3 226 80 80 F +32 3 226 80 81
info@lige.be
STEVEN THIRÉ
Advocaat - Vennoot
Banking & Finance, Mergers & Acquisitions

WWW.LIGE.BE

Eén platform, veel specialisten - maken het mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nordeafunds@nordea.lu
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