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Kleur aan uw
portefeuille toevoegen?
Kies uit een waaier van multi-asset
strategieën.
De ware vrijheid voor beleggers begint waar traditionele fondsconcepten
en strenge eisen eindigen. Wij geloven in echte diversiteit, wereldwijd en
binnen verschillende activaklassen. Ons voorstel: oplossingsgerichte
multi-asset strategieën, een breed scala aan beleggingsstijlen en nieuwe
beleggingsideeën.

www.invesco.be

Belangrijke informatie : Dit document is bestemd voor beleggers in België. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven
aan schommelingen in de wisselkoersen) en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. De publicatie van dit marketingdocument dient uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsvoorstel noch
enige andere vorm van advies voor beleggers. De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Dit document
is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be
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De ware vrijheid voor beleggers begint waar traditionele fondsconcepten
en strenge eisen eindigen. Wij geloven in echte diversiteit, wereldwijd en
binnen verschillende activaklassen. Ons voorstel: oplossingsgerichte
multi-asset strategieën, een breed scala aan beleggingsstijlen en nieuwe
beleggingsideeën.

www.invesco.be
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GEMENGDE FONDSEN
veranderen spaarders in beleggers
De Belgische fondsenbelegger heeft in de gemengde fondsen een nieuwe lieveling gevonden.
Het Amerikaanse fondsenhuis Invesco weet wat de aantrekkingskracht is: een goed evenwicht tussen risico en return.

Begeleiding
Belgen zijn traditioneel grote spaarders,
maar het zijn niet de grote investeerders.
Multi asset investing is al lang een belangrijke kernstrategie van
De doorsnee-belegger in ons land houdt
Invesco. De vermogensbeheerder lanceerden z’n eerste gemengde
niet van al te grote risico’s en is daarmee
fonds in de jaren 1970 en sindsdien zijn er tal van nieuwe strategieën
vrij defensief. ‘Soms zelfs een beetje te
rond multi asset investing ontwikkelt. Zo lanceerde Invesco in 2009
defensief. Wie een lange beleggingshoook een gemengd fonds dat belegt in zowel aandelen, obligaties als
rizon heeft van tien jaar of meer kan het
grondstoffen en dat wordt samengesteld volgens het principe van
risicopariteit: de risico’s van elke activaklasse worden gewogen en
zich permitteren om met een beperkt
deel van het vermogen wat meer risivervolgens wordt de portefeuille zo samengesteld dat de risico’s (en
co te nemen’, zegt Olivier Brouwers,
dus niet louter het kapitaal) evenredig verspreid zijn over de drie
Belangrijke informatie : Dit document is bestemd voor beleggers in België. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toe
Olivier Brouwers,
Head
ofkrijgt
Retail
verschillende
‘Het
is een vrij unieke
strategie,
waarmee
aan schommelingen
in de wisselkoersen)
en mogelijk
u niet het volledige
bedrag terug.activaklassen.
De publicatie van dit
marketingdocument
dient uitsluitend
ter informatie
en vormt geen beleggingsv
enige andere
vorm van
advies voorFrance
beleggers.&
DeNordics
door Invescobij
en de beheerder
standpunten en meningen
zonder
voorafgaande kennisgeving
aan verandering onderhevig zijn. Di
Business
Benelux,
we onsgeuite
onderscheiden
van de kunnen
andere
fondsenhuizen’,
zegt Brouwers.
is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be
Invesco. Tot enkele jaren geleden vond
de Belgische belegger zijn gading in het uitgebreide aanbod van
Samen met de toegenomen interesse bij de particuliere belegger is
ook het aanbod van gemengde fondsen de voorbije jaren exponenfondsen met kapitaalgarantie. Het was een segment waarin we ons
gerust Europees kampioen konden noemen. Maar een strengere
tieel toegenomen. Dat maakt het er voor de individuele belegger
regelgeving (metINVE043-111_Anzeigenkonzept_MultiAsset_DINA4_285x225mm_FR_NL_VFin.indd
meer beperkingen omtrent gestructureerde proniet1 altijd makkelijker op. ‘Het beleggingsuniversum is heel groot,
ducten) en de lage rente (wat de kapitaalgarantie ondermijnt) is
met uiteenlopende spelers die verschillende soorten van gemengde
de appetijt voor fondsen met kapitaalgarantie in ons land serieus
fondsen aanbieden. Daardoor is het niet altijd evident om appelen
met appelen te vergelijken. Op dat vlak is er meer dan ooit een rol
geslonken. In 2006 beheerden die fondsen nog een vermogen
weggelegd voor de financiële adviseurs’, zegt Brouwers.
van bijna 43 miljard euro. Eind 2017 was dat nog slechts 7 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Beama voor de
Belgische markt.
13 investeringscentra
Invesco is een grote internationale vermogensbeheerder met een
Gemengde fondsen hebben de fakkel overgenomen. Jaar na naar
beheerd vermogen van 963,3 miljard dollar eind juni 2018 en zostijgt de instroom, waardoor ze de aandelen- en obligatiefondsen
wat 7.000 werknemers. Het fondsenhuis noteert ook op de beurs
overvleugelen. Eind 2012 beheerden obligatiefondsen (30 miljard
en maakt deel uit van de S&P500, de index met de 500 grootste
euro), aandelenfondsen (28 miljard euro) en gemengde fondsen
Amerikaanse ondernemingen. ‘Hoewel we een mondiale onderneming zijn, trachten we zo dicht mogelijk bij onze klanten en distri(26 miljard euro) nog een gelijkaardig vermogen. Intussen beheren
buteurs te zijn.’ De hoofdzetel ligt dan wel in de Amerikaanse stad
de gemengde fondsen in ons land al een vermogen van 90 miljard
euro (tegenover 58 miljard euro voor de aandelenfondsen en 34 milAtlanta, maar verder is de vermogensbeheerder georganiseerd rond
jard euro voor de obligatiefondsen). ‘Gemengde fondsen proberen
13 investeringscentra over de hele wereld. Elk centrum is gespecialiseerd in een specifieke beleggingsstrategie. Dat gaat van Europese
een goede mix van risico en return te bieden. Daar zijn beleggers
de voorbije jaren extra gevoelig voor geworden’, zegt Brouwers.
of Amerikaanse aandelen en gemengde fondsen tot grondstoffen
en alternatieve beleggingen. Brouwers: ‘We geloven niet dat er één
strategie is die past bij elke beleggers.’
Risicowaarschuwing
De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten fluctueert (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en beleggers krijgen mogelijk
niet hun volledige inleg terug.

Belangrijke informatie
Dit publicatie is alleen bedoeld voor gebruik door professionele klanten in België. Gelieve niet verder te verspreiden. Bron: Invesco, alle data van 30 juni
2018 tenzij anders vermeld. De standpunten in deze publicatie van de auteur geven zijn mening weer op de dag van publicatie. Opinies en vooruitzichten
zijn zonder berichtgeving aan veranderingen onderhevig en bevatten geen beleggingsadvies Dit document vormt geen onderdeel van een prospectus.
Het bevat algemene informatie en houdt geen rekening met individuele doelen en behoeften of belastingsituatie. Het bevat geen aanbeveling voor enige
beleggingsstrategie voor een particuliere belegger. Deze publicatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France),
Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.
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“Groene financiering:
hoever staan we hiermee
als beleggingsoplossing?”
De financiële markten spelen vandaag een belangrijke rol in de strijd
tegen de klimaatverandering. Het is de ambitie van La Banque de
Grande Clientèle de Natixis om een referentiebank te worden op
het gebied van groene activiteiten en daartoe heeft zij dan ook een
“Green & Sustainable Hub”-team opgericht. Gesprek met Orith
Azoulay, verantwoordelijke Green & Sustainable Finance bij Natixis.
Ondanks gemengde politieke signalen uit de Verenigde Staten, blijft
het politieke engagement om de klimaatverandering te bestrijden
en de energietransitie te bevorderen sinds het Akkoord van Parijs
(COP 21) zeer hoog, waarbij China en Europa het voortouw nemen.
Bovendien versterkt de financiële sector, drijvende kracht vanaf het
eerste uur, haar inzet.
Vanuit een financieel standpunt bestaat de doelstelling erin de fysieke risico’s (extreme klimaatgebeurtenissen), de transitierisico’s
(opkomst van een koolstofarme economie), de juridische risico’s
(bestraffende fiscaliteit – koolstofheffing –, gerechtelijke procedures) en de reputatierisico’s te beheren die gepaard gaan met de
klimaatverandering.

Welke rol spelen de financiële markten in de strijd
tegen de klimaatverandering?
De vraag naar financiering om de opwarming van de aarde tegen
te gaan is gigantisch. Financierings- en investeringsbanken engageren zich steeds vaker in voor een koolstofarme economie via hun
beleid inzake het beheer van ESG-risico’s (Environmental, Social en
Governance), hun inzet op “groene” financieringen in de komende
jaren en de ontwikkeling van een duurzaam bankenaanbod.
Wat dat laatste punt betreft, spelen de
financiële markten een dubbele rol. Ten
eerste moeten de spelers uit de sector
innovatief zijn op het gebied van financiële ontwikkeling, teneinde de geleidelijke herallocatie van spaargeld naar
koolstofarme activa te bevorderen. Ten
tweede moeten ze, om grote verliezen
in de toekomst te vermijden, de klimaatverandering integreren als risicofactor op
lange termijn. Dat betekent dat er een “klimaatlogica” moet worden ontwikkeld en
geïmplementeerd voor alle pertinente beleggingscategorieën: aandelen, obligaties,
leningen, projectfinanciering, gestructureerde producten enz.

Het is de ambitie van Natixis om tegen 2020 een referentiebank te
worden op het gebied van groene activiteiten. De bank, die reeds
in hoge mate betrokken is bij de financiering van hernieuwbare
energie (uitgifte van groene obligaties en ontwikkeling van “Equity
climat”-beleggingsoplossingen), heeft besloten nog verder te gaan
door haar uitgevende klanten en beleggers een volledig assortiment
van “groene en duurzame activiteiten” aan te bieden: structurering
en oprichting van financieringen (obligaties, krediet, effectiseringen),
structurering en ontwikkeling van beleggingsoplossingen (aandelen,
rentevoeten en krediet), marktinformatie en advies.
Om deze strategie te implementeren en deze producten en
diensten te ontwikkelen, beschikt Natixis voortaan over een
gespecialiseerd team: het “Green & Sustainable Hub”-team,
samengesteld uit operationele en transversale experts die
samenwerken met de zogenaamde “groene kapiteins”, ambassadeurs van de groene activiteiten in verschillende sectoren.

• Over de “groene” gestructureerde producten
De uitdaging voor de banken die zich inzetten tegen klimaatverandering ligt in het bedenken van verschillende montagemogelijkheden en innovatieve gestructureerde beleggingsoplossingen.
Natixis, bijvoorbeeld, heeft in 2015 haar eerste “Green Bond Equity
Linked”, uitgegeven door de Wereldbank (AAA), gestructureerd.
Het betreft een uitgifte van de Wereldbank met nulcoupon die
tegelijk het kapitaal en een aan het rendement van de eigen index
NXS Climate Optimum Prospective (NXSCOP) gekoppelde coupon
op de vervaldatum garandeert. Sindsdien heeft Natixis andere
eigen en gesponsorde klimaatindexen
geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld de
Solactive® Climate and Energy Transition,
via de uitgifte van 2 gestructureerde notes in NOK en EUR. De index bestaat uit
40 wereldwijde effecten, geselecteerd
wegens hun klimaatprestatie, hun lage
volatiliteit en hun hoge dividenden. De
uitgifte van twee gestructureerde notes
aan het begin van 2018, gekoppeld aan
het rendement van de Euronext® Climate
Orientation Priority 50 Equally Weighted
Index, zijn nog een voorbeeld van ons
vermogen om innovatieve “groene” oplossingen aan te bieden. Natixis werkt
ook aan verschillende structuren die een
op overtuigingen gebaseerd beheer combineren met geoptimaliseerde financiële
prestaties in een context van lage rente.
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Kies voor groei in de financiële sector
Ga voor zekerheid

Een sterk bankmerk

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

Als Argenta-kantoorhouder werkt u
voor een van de sterkste bankmerken in
Vlaanderen. Dat blijkt uit marktonderzoek
van The Benchmark Company en NPSmetingen. Mee dankzij onze zelfstandige
kantoorhouders scoren we vaak beter dan

de grootbanken op het vlak van kwaliteitsbeleving, geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid. Argenta is geloofwaardig en uniek, een
bank en verzekeraar waarmee men graag
een relatie aangaat.
Gaat u de uitdaging aan?

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

Werken bij Argenta?
Dat is anders en sympathiek
Kantoorhouders zijn het hart van de onderneming. Elke dag bouwen ze aan de
relatie met hun klanten. Daarbij denken ze
op lange termijn. Argenta staat bekend voor
zijn persoonlijke aanpak. Dat betekent dat
kantoorhouders fungeren als vertrouwenspersoon voor hun klanten. Zij verstrekken
hen advies zoals ze dat ook aan hun eigen
familie zouden doen.
Werken bij Argenta is werken voor een
bedrijf met een ijzersterke en gezonde
reputatie. Meer dan 2.500 medewerkers
vullen via bijna 500 kantoren de noden en
behoeften in van 1,72 miljoen klanten. Het
is de beste bank voor gezinnen, met een
eigen strategie.

Neem uw toekomst in eigen handen
Bij de start van uw carrière als kantoorhouder krijgt u een uitgebreide opleiding
in verzekeringen, beleggingen, kredieten en
kantooradministratie. Daarna loopt u stage
in een paar Argenta-kantoren. Een ervaren
mentor begeleidt u daarbij.
Om uw klanten deskundig advies te kunnen
geven, voorziet Argenta in heel wat ondersteuning onder de vorm van managementinformatie, folders, affiches, flyers, mailings
en nog veel meer.
In overleg met uw regiomanager stelt u uw
eigen doelstellingen op: op lange termijn en
op korte termijn. Uw regiomanager is uw
vertrouwenspersoon en uw aanspreekpunt
voor al uw commerciële en administratieve
vragen.

Veronique Michiels, directeur Organisatie en Talent.
KERNCIJFERS 2017
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Kansen benutten en verliezen beperken
met «stop-loss»
Profiteert u al van de BFI-trendvolgende fondsen?

Wilt u zorgelozer beleggen en aantrekkelijke
rendementen behalen, bij een zo laag mogelijk risico?

Zowel als basisbelegging of als satelliet investering kunnen de BFI trendvolgende fondsen
uw portefeuille optimaliseren, de diversificatie verhogen en uw kansen op rendement
verbeteren. Tegelijkertijd verminderen ze
dankzij consequent risicobeheer (dynamische stop-loss) het risico op verlies.

De BFI-trendvolgende fondsen zijn precies
op deze behoefte van de belegger afgestemd.
Deze fondsen investeren in de landen en sectoren die de meest stabiele trends van dit
moment vertonen. De Trendvolgende fondsen investeren voornamelijk in aandelen- en
obligatiefondsen, maar ook beleggingen in
de geldmarkt behoren tot de mogelijkheden.

Stop-loss: verliezen beperken
Bij elke onderliggende belegging in de fondsen worden stop-loss-limieten opgesteld. Ze
zijn van essentieel belang binnen het strikte
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risicobeheer van de fondsen De stop-loss-limieten zenden bij een dalende koers een verkoopsignaal uit naar de fondsbeheerder, die
de verkoop onmiddellijk uitvoert. Zo kunnen
verliesfases zoveel mogelijk beperkt worden.

Uiterst flexibel aandelenpercentages:
risico's verminderen
De uiterst flexibele asset allocatie is een
belangrijk voordeel van de BFI-trendvolgende
fondsen. In tegenstelling tot een traditioneel
gemengd fonds met een individuele referentie-index belegt u hierbij onafhankelijk van
een benchmark. De trendvolgende fondsen
gebruiken de aandelen-index MSCI World
voor het bepalen van de aandelenquota enkel
als trendbarometer.
Het aandelenpercentage bedraagt voor de
Conservative max. 30 %, voor de Balanced
max. 60 % en voor de Dynamic max. 80 %.
Bijgevolg hebben wij een aanbod voor zowel
voorzichtige als risicovolle beleggers.
In tijden van dalende aandelenkoersen kan
de aandelenpercentage verminderd worden
tot 0 %, waardoor verliezen efficiënt worden
begrensd.

Bron: Lipper

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

—

Conservative

—

Balanced

—

Dynamic

De grafiek toont de totale opbrengst van 12.02.2012 tot 30.06.2018. Deze bedraagt
voor BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)
- Conservative 28.40 %, Perf. p.a. 4.00 %.
Volatiliteit: 4.74 %. Sharpe Ratio: 0.83
- Balanced 33.90 %, Perf. p.a. 4.68 %.
Volatiliteit: 5.33 %. Sharpe Ratio: 0.88
- Dynamic 25.90 %, Perf. p.a. 3.67 %
Volatiliteit: 6.55 %. Sharpe Ratio: 0.57

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

Meer informatie:
Baloise Asset Management,
Nelson Takes, Senior Sales Manager, nelson.takes@baloise.com
BFI-trendvolgende fondsen – zowel in goed als in uitdagende
marktomstandigheden kalm blijven.
Bron: Lipper
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DE ‘VIER RUITERS VAN ASSETALLOCATIE’
Door een langere periode van sterke prestaties zien veel beleggingsmarkten er volledig gewaardeerd uit in 2018;
tegelijk duiken er heel wat risico’s op. We doorlopen samen met u onze ‘Vier ruiters van assetallocatie’, de vier
belangrijkste risico’s die de wijze waarop we de activa van onze klanten in multi-assetportefeuilles beleggen, bepalen.
Waardering/jubelstemming

Arbeidsmarktdynamiek

Hoewel we niet geloven dat
aandelenwaarderingen aan de te hoge
kant zijn, gelet op de huidige
winstverwachtingen, zijn wij wel bezorgd
over de waarderingen en lage
rendementsvooruitzichten op de
obligatiemarkten na een bull run van 35
jaar. Daarom maken we slecht spaarzaam
gebruik van duration in portefeuilles. Bij
aandelen leggen we de nadruk op de
markten die het beste gewapend zijn
tegen de wereldwijde reﬂatie – Japan,
Europa en Azië, waar we mogelijkheden
voor margeverbetering zien voor
ondergewaardeerde aandelen.

Nu de werkloosheid in veel regio’s op het
laagste punt staat sinds tientallen jaren
blijven we alert op tekenen van
loonstijging. Zonder een heropleving van
de productiviteit of de inﬂatie zullen
loonstijgingen de marges van bedrijven
zeker onder druk zetten. Ondanks het
zwakkere verband dan in het verleden
tussen werkloosheid en loonstijging
zullen, nu arbeid schaarser wordt, ook de
lonen naar verwachting stijgen.

Strakker monetair beleid
Na bijna tien jaar zeer verruimend beleid
door de centrale banken zien we nu
een synchrone verkrapping op monetair
vlak. De financiële omstandigheden
zijn echter versoepeld, en we verwachten
dat de centrale banken hun monetair
beleid zullen blijven verstrakken tot
ze meer grip op de situatie krijgen. Terwijl
beleggingen met een lange duration
er kwetsbaar uit zien, kunnen aandelen
betere prestaties leveren dan andere
beleggingscategorieën. Dit is dus nog
geen ‘rood’ licht voor ons. Het verandert
echter wel een van de belangrijkste
pijlers van de beleggingsmarkten in de
afgelopen tien jaar.

Geopolitiek risico
Onze benadering hier is om de
onderzoeksaandacht vooral te richten op
geopolitieke risico’s die een drempel
voor marktimpact overschrijden. Een
belangrijk risico dat we momenteel in de
gaten houden, is de mogelijke escalatie
van handelsoorlogen. Doordat de
belangrijkste impact verborgen blijft in de
toeleveringsketens van bedrijven, zijn de
inzichten van collega’s die een bottomup-strategie hanteren van vitaal belang.
Deze ‘Vier ruiters’ vormen niet per
deﬁnitie een ‘rood’ licht: de economische
vooruitzichten en winstverwachtingen
blijven sterk, de loonstijgingen zijn
doorgaans beperkt gebleven en
geopolitieke gebeurtenissen zijn tot nu
toe relatief doeltreffend ingeprijsd. Met
het oog op deze ruiters dienen beleggers

kunnen een sterk rendement op lange
termijn blijven leveren, maar ze gaan
gepaard met aanzienlijke volatiliteit
en koersneergangen. Dynamisch
beheerde multi-assetstrategieën zijn
ideaal om een aantrekkelijk reëel
rendement te leveren met minder
volatiliteit en koersneergangen dan bij
aandelen.
Het Threadneedle (Lux) Euro Dynamic
Real Return Fund streeft naar een
rendement van 4% boven de Europese
inﬂatie, reëel rendement op lange termijn
van aandelen, met minder dan tweederde
van de volatiliteit van aandelen. Door een
dynamisch beheer van de assetallocatie,
streeft deze strategie naar bescherming
van het kapitaal van de belegger in geval
van dreiging, en naar deelname in
risicovolle activa wanneer zich kansen
voordoen.

het volgende in gedachten te houden:
portefeuilles met uitsluitend aandelen

Meld u nu aan voor onze workshop ‘Gedisciplineerde dynamiek in multi-asset’ voor het BZB-Fedafin Congres
en leer meer over de belangrijkste risico’s waarop we ons richten, en om te weten hoe u kunt beleggen met het oog op deze ‘ruiters’.

Voor meer informatie over dit fonds columbiathreadneedle.be/EuroDRR
Alleen voor intern gebruik door professionele en/of gekwaliﬁceerde beleggers (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan retailklanten). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waarde van beleggingen en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd, kunnen zowel stijgen als dalen en worden mogelijk beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat een belegger het belegde kapitaal
wellicht niet terug ontvangt. Uw vermogen is blootgesteld aan risico’s. Threadneedle (Lux) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Société d’investissement à capital variable, “SICAV”) naar Luxemburgs
recht. De SICAV legt zich toe op het uitgeven, inkopen en inwisselen van aandelen van verschillende categorieën. De beheermaatschappij van de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A, dat wordt geadviseerd
door Threadneedle Asset Management Ltd. en/of geselecteerde subadviseurs. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het geven van een opdracht om effecten of andere
ﬁnanciële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Inschrijvingen op een fonds kunnen alleen worden gedaan op basis van het huidige Prospectus en het document
met essentiële beleggersinformatie, evenals de meest recente jaar- of halfjaarverslagen en de geldende algemene voorwaarden. Raadpleeg het hoofdstuk `Risicofactoren’ van het prospectus voor alle risico’s die gelden
voor beleggingen in een fonds, en met name in dit fonds. De documenten, behalve de KIID’s, zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, en Nederlands (geen Nederlands prospectus). De KIID’s zijn beschikbaar in de lokale talen.
De documenten zijn op schriftelijke aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder te 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, bij International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
te 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, bij www.columbiathreadneedle.com” www.columbiathreadneedle.com en/of in België: CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86 C b 320, 1000
Brussel. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
columbiathreadneedle.com
08.18 | J27960 | 2212075
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Flossbach von Storch Invest S.A.
Een unieke beleggingsstrategie.
Elke beslissing van de portefeuillebeheerders is gebaseerd op een we-

beïnvloeden samengevoegd en worden hun effecten op de ver-

reldbeeld van strategische beleggingen, vijf beleggingsrichtlijnen en

schillende beleggingsmogelijkheden geanalyseerd. Het doel is

intern onderzoek. In het kader van het wereldbeeld worden de facto-

altijd een solide portefeuille.

ren op lange termijn die de wereldeconomie

Ontwikkeling van Flossbach von Storch AG de moedermaatschappij van Flossbach von Storch Invest. S.A.

Oprichting
door Bert Flossbach
en Kurt von Storch

33,5

Miljard Euro
onder
beheer*

Miljard Euro
onder
beheer*
2015

1998

30

21

Oprichting
Flossbach von
Storch Invest
S.A.

Miljard Euro
onder
beheer*
2018

2017

2016

36

Miljard Euro
onder
beheer*

2012

128 157 170 180
Medewerkers**

Medewerkers**

Medewerkers**

Medewerkers**

*Incl. activa beheerd door Flossbach von Storch Invest S.A. (momenteel ong. 23 mld. euro)
**Medewerkers van Flossbach von Storch Cijfers per januari 2018, Bron: Flossbach von Storch AG

Adressen

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse

Telefoon

Fax

info@fvsinvest.lu

2132 Luxemburg

+352.264.584-22

+352.264.584-23

www.flossbachvonstorch.be

Uitgever: Flossbach von Storch Invest S.A., Société anonyme, 6 Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxemburg, Luxemburg, Telefoon +352.264.584-22, Fax +352.264.584-23, www.fvsinvest.lu Bewaarbank /
betaalkantoor: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Luxemburg JURIDISCHE INFORMATIE: Dit document dient onder meer als marketingmateriaal. De in dit document vermelde informatie en gepubliceerde meningen geven de inschattingen weer van Flossbach von Storch op het tijdstip van publicatie en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden
gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte verklaringen weerspiegelt de toekomstverwachting van Flossbach von Storch, maar kan aanzienlijk afwijken van de daadwerkelijke ontwikkelingen en
resultaten. Alle informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid van de informatie kan echter niet worden gegarandeerd. De waarde van elke belegging kan
dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het belegde geldbedrag niet terugkrijgt. © 2018 Flossbach von Storch Invest. S.A. Alle rechten voorbehouden. Elke herdruk van dit document en elke publieke
verspreiding - met name via externe websites - en elke kopie op welke gegevensdragers dan ook vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flossbach von Storch Invest S.A.

Geduldig
Bedachtzaam
Volhardend

DNCA biedt een eenvoudig, duidelijk en prestatiegericht aanbod
van fondsen in Europese waarden rond vier beheertypes:
gediversifieerd, absolute return, klassieke en converteerbare
obligaties en aandelen.
Omdat het vermogen dat u ons toevertrouwt uniek is, beheren
wij het met voortdurende aandacht voor risico’s. Daarbij laten wij
ons leiden door sterke overtuigingen die ons in staat stellen dag
na dag solide portefeuilles op te bouwen.

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

Een bankagent als
vaste businesspartner?
Ja, dat brengt op.
Uw Fintro-bankagent is zelf ook ondernemer. Door deze persoonlijke
ervaring kan hij u bijstaan met advies op maat van uw onderneming.
Contacteer hem vandaag nog om de eerste stappen te zetten
of te spreken over de verdere stappen in uw zakelijk project.
U vindt de dichtstbijzijnde Fintro-bankagent op fintro.be.
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. VU: Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702.
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Ontdek het beste
van twee werelden
via de Belgisch-Luxemburgse
vermogensverzekering.

VITIS LIFE BELGIAN BRANCH:
VERMOGENSVERZEKERING

Kies uit onze à la carte levensverzekeringen de oplossing
die voldoet aan de behoeften van uw klant.
www.vitislife.com
www.thebestofbothworlds.be
Vitis Life S.A., dochtermaatschappij van Monceau Assurances, is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij (R.C.S. LUX B 49 922) erkend door het
«Commissariat aux Assurances» voor verzekeringsverrichtingen van de takken «Leven» op grond van een besluit van het Luxemburgse Ministerie van Financiën
(Réf.: S07/5) op datum van 30 januari 1995. Vitis Life S.A. is actief in België onder het vestigingsregime via haar bijkantoor geregistreerd bij de FSMA:

Vitis Life S.A. - Belgian Branch - Jan Emiel Mommaertslaan 20 B - 1831 Diegem - +32 2 486 27 71 belgianbranch@vitislife.com

STAR-TOOL

a STAR is
born

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


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





Alle PRIIPs-documenten
rollen automatisch mee
uit het systeem.

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

Ontdek alle
mogelijkheden van
de STAR-tool tijdens
onze workshop.
Voor extra informatie kunt u ook steeds
terecht op onze stand.

w w w. p r i v a t e i n s u r e r. c o m
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Duurzaamheid.
Wilt u de wereld
én uw rendement
verbeteren?

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

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

EEN SIMPELE
FORMULE

Voor promotiedoeleinden

Janus Henderson
Balanced Fund
Veel beleggers vinden het moeilijk het juiste
evenwicht en de goede mix te vinden in hun
beleggingen. Een mogelijke oplossing is het
Janus Henderson Balanced Fund, dat actief
alloceert naar aandelen en obligaties, al naar
gelang de economische situatie. Het fonds
kent een dynamische benadering. Dankzij deze
flexibiliteit kan het fonds een defensieve
positie kiezen vooruitlopend op marktvolatiliteit
en tegelijkertijd streven naar een sterk en
consistent risicogecorrigeerd rendement.
20 jaar dynamische allocatie
Het fonds bevindt zich in het
1e percentiel YTD en over 1, 3, 5 en
10 jaar versus de referentiegroep
De allocatie van het fonds naar
aandelen kan variëren van 35% tot 65%
Ga voor meer informatie naar

janushenderson.com

Bron: Introductiedatum 31 december 1999.
I Acc USD aandelenklasse 1epercentiel YTD en
over 1, 3, 5 en 10 jaar versus referentiegroep GIFS
USD Moderate Allocation, data tot 30 juni 2018.
Morningstar rating heeft betrekking op
I Acc USD aandelenklasse per 30 juni 2018.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk
belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastinggrondslag en vrijstellingen zijn afhankelijk van de wetgeving en de specifieke omstandigheden van een
belegger die kunnen veranderen. Janus Henderson Capital Funds Plc is een ICBE naar Iers recht, met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen.
Voordat u gaat beleggen: Lees het Prospectus (inclusief alle bijbehorende documenten) zorgvuldig door. Als u belegt via een externe leverancier, raden wij
u aan daar rechtstreeks contact mee op te nemen, omdat kosten, resultaten en algemene voorwaarden kunnen verschillen. Deze advertentie dient niet te
worden gelezen als advies en vormt geen onderdeel van een effectenaankoop- of verkoopcontract.
Gepubliceerd door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Capital International Limited (reg.nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Investment
Funds Limited (reg.nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg.nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr. 2606646), (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. © 2018, Janus Henderson Investors. Onder de naam Janus Henderson Investors
vallen ook HGI Group Limited, Henderson Global Investors (brand management) Sarl en Janus International Holding LLC.

An independent perspective
that makes a meaningful difference

Your Contacts:
Quentin Piloy
Head of Benelux
quentin.piloy@rothschild.com

Charles-Antoine Flament
Sales Executive Benelux
Charles-antoine.flament@rothschild.com

www.rothschildgestion.com
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BOUTIQUE
Voldoet aan de vereisten van
de belegger van vandaag
Boutique is een levensverzekeringscontract waarbij de verzekeringnemer kan beleggen in
verschillende tak 23 fondsen, al dan niet gecominbeerd met een tak 21 belegging. Ze richt zich
tot personen met een uiteenlopend beleggersprofiel, gaande van zeer
defensief tot zeer dynamisch.

Patronale Life zorgt samen met uw makelaar voor een
oplossing op maat.

Meer informatie?
Bezoek onze website www.patronale-life.be
of stuur een e-mail naar t23@patronale-life.be
Patronale Life NV | Bischoffsheimlaan 33 | 1000 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be | www.patronale-life.be
RPR Brussel 0403 288 089 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1642, onder toezicht van de NBB

Hoe kan men sterke
fundamenten leggen voor
komende generaties?
Bouwen aan je vermogen doe je niet
met iedereen.
Dus bouw samen met het team en de technologie
dat meer vermogen wordt toevertrouwd dan
gelijk welke andere investerings maatschappij
ter wereld.*
Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met
een zekere mate van risico. Daarom kunnen de
waarde en inkomsten van uw belegging variëren
en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Bezoek blackrock.be
* Bron gebaseerd op ongeveer $ 6.28 biljoen AUM vanaf 31 december 2017. Uitgegeven door
BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial
Conduct Authority (FCA), gevestigd op het adres: 12Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. In
Engeland geregistreerd onder nr. 2020394. Tel: +44 (0)20 7743 3000. © 2018 BlackRock, Inc. Alle
rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET
BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD
(SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc.of haar dochterondernemingen in
de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren.
88127-90592-0317

MKTG0318E-443710-1406388

Rouvier Patrimoine

Voorzorgsparen sinds 1991
Rouvier Patrimoine is een beleggingsinstrument dat werd
ontwikkeld voor wie voorzichtig
wil sparen over een periode van
twee tot vijf jaar.

gemiddelde rendement* > 5,1% /jaar
gemiddelde maandelijkse volatiliteit* : 2,9%
ISIN-CODE LU1100077442

60
50
40

30

Doelstellingen

Log
20

* Klasse C-deelfonds van de BEVEK Rouvier per 29 juli 2016 sinds de oprichting op 7 juni 1991
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Bloomberg

• een rentabiliteit behalen die
hoger ligt dan die van staatsobligaties uit de eurozone op 2/3 jaar,
• een lage volatiliteit behouden
(van ongeveer 3% ten opzichte
van de oorspronkelijke waarde).

2017 2018

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties

Beleggingsuniversum

Proces

Risicoprofiel

• minstens 70% van zijn activa:
kredietwaardige obligaties die
worden uitgeven in OESO-landen
en zijn uitgedrukt in euro;
• tot 30% van zijn activa: andere
instrumenten, voornamelijk aandelen van Europese bedrijven met
stabiele en recurrente inkomsten.

• obligaties: leningen selecteren
door het emittentenrisico en het
vergoedingsniveau te analyseren;

Laagste risico
Hoogste risico

• aandelen: beleggen in effecten
van ondernemingen met regelmatige inkomsten en beperkte
volatiliteit.

1

2

*

58,57 €

*
*

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

Lager potentieel rendement
Hoger potentieel rendement

3

4

5

6

7

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

De voornaamste risico’s op een rijtje

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

11, avenue Myron Herrick - 75008
Paris, France - +33 (0) 1 53 77 60 80
www.rouvierassocies.com
Vermogensbeheerder - erkenning AMF nr. GP 90095 - Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van
EUR 2.142.491 - R.C.S. Paris B 339 485 161 – Naf-code 6630Z

Rating Quantalys, Morningstar, Europerformance. Websites 09/07/2018 © 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tous droits réservés.De effecten genieten geen kapitaalbescherming; elke belegging is gericht op de middellange of lange termijn. Alvorens in te schrijven dient de inschrijver na te gaan dat zijn financiële situatie en doelstellingen in overeenstemming zijn met het product en het volledige prospectus en de laatste periodieke documenten door
de beheersmaatschappij raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar bij Rouvier Associés – 11, rue Myron Herrick – 75008 Parijs. Rekening houdend met de risico’s ingevolge marktfluctuaties, kan Rouvier Associés geen enkele garantie
bieden dat de ICBE de aangegeven doelstelling zal realiseren en bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële verliezen. In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

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

3 fondsen hebben het MVB-label gekregen*

 Trusteam ROC A – Aandelen fonds

(ISIN: FR0010981175)

 Trusteam ROC FLEX – Gediversifieerd fonds

(ISIN: FR0007018239)

 Trusteam OPTIMUM A – Gediversifieerd fonds

(ISIN: FR0007072160)

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

SOFUBA

Fonds voor Bestaanszekerheid Paritair Comité 341
Vormingen en outplacement
Info: stefan.vanluydt@sofuba.be

BZB_ad_sofuba_082017.indd 1

www.sofuba.be
29/05/18 16:17

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

De waarde van de aandelen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Dit materiaal, dat is uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, wordt alleen voor informatiedoeleinden gedistribueerd. CIMC staat onder toezicht van de Commission de Surveillance
du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg). © 2018 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.
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The New
Hyundai Tucson

Ontdek de nieuwe Tucson bij je Hyundai verdeler.
JAAR

4,8 - 7,5 L/100KM • 125 - 173 G CO /KM (NEDC 2.0)

2
* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een
erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC
GKCCBEBB Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be
WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

Cindy

lerares

kooivechtster

Een vakje, daar past niemand in. Want er is zoveel
dat jou uniek maakt. Daarom willen wij de meest
persoonlijke verzekeraar zijn, met een aanpak die
bij jou past. Meer weten? Kijk op nn.be

Verzekeren en beleggen

Voor alles wat jou uniek maakt

RI_ad_dut_BE.pdf 1 24/07/2018 15:57:52
NNINHOC8T014_Adv_180x128H.indd 1
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Vorm de wereld van morgen.
Ontdek Nordea’s duurzame beleggingen.

nordea.be

Enkel voor professionele beleggers

IN EEN WERELD IN VERANDERING,

BELEG JE OOK VOOR
TOEKOMSTIGE GENERATIES.

DUURZAAM EN VERANTWOORDBELEGGEN
BNP Paribas Asset Management selecteert bedrijven met
oog voor duurzaamheid en verantwoorde bedrijfsvoering.
Zo dragen uw beleggingen bij aan het gemeenschappelijk
belang. Beleg voor een betere wereld.
www.bnpparibas-am.be

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

experts

Surf naar www.architas.be
en contacteer ons.

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

2

varenne capital
Anders beleggen

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

aandelen
special situations
macro hedging
VARENNE CAPITAL PARTNERS
42, avenue Montaigne – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 70 38 81 22 – contact@varennecapital.com - www.varennecapital.com
Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Alvorens te beleggen dienen geïnteresseerde beleggers de prospectussen van de fondsen van Varenne
Capital Partners volledig te lezen, in het bijzonder de informatie over het risico op kapitaalverlies en andere risico’s die verbonden zijn met het beleggen in de betreffende fondsen. De prospectussen zijn op
aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij of op www.varennecapital.com. Varenne Capital Partners, naamloze vennootschap met maatschappelijk kapitaal 1 170 150,92 Euro, geregistreerd onder
n°445000136 in het handelsregister van Parijs en erkend door het AMF als portefeuillebeheerder onder het nummer GP-06000004.

E ÉN STRATEGIE , T WEE FONDSEN :

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

Samen verder gaan om aan
uw hoogste verwachtingen
te voldoen.
versterkte expertise om onze institutionele klanten nog beter
te ondersteunen
Met de overname van Pioneer Investments hebben wij onze expertise
wereldwijd versterkt. Dankzij onze op onderzoek gebaseerde beleggingscultuur
werken wij nauw samen met onze institutionele klanten. Wij reiken u alle
tools aan om de beste beleggingsbeslissingen te nemen.
Want dat is precies wat u van een trouwe partner verwacht. Laten we
samen verder gaan.

amundi.com
Uitsluitend voor professionele beleggers. Uitsluitend verstrekt ter informatie. Deze kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Amundi Asset
Management, SAS (Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen) met een bedrijfskapitaal van € 1.086.262.605 - Portefeuillebeheerder gereglementeerd
door de AMF onder het nummer GP 04000036 - Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com Augustus 2017. |
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EEN OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSING
La Financière de l’Echiquier, fondsenhuis opgericht in 1991

DE AANDELENFONDSEN

Echiquier Agressor

Echiquier Agenor

Echiquier Major

Echiquier World Equity Growth

G E D I V E R S I F I E E R D E F O N D S E N E N O B L I G AT I E F O N D S E N

Echiquier ARTY

Echiquier QME

Echiquier Patrimoine

Echiquier Convertibles Europe

WWW.LFDE.COM
53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIJS - FRANKRIJK - TEL.: +33 (0)1 47 23 90 90 - DOOR HET AMF ONDER NR. GP 91004 ERKEND PORTEFEUILLEBEHEERDER

Top Fiets

De omniumverzekering met bijstand
voor uw klanten op weg met de (elektrische) fiets,
mountainbike, koersfiets, segway ...!
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Pieter Van Schuylenbergh
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Schrijf
uw eigen
verhaal
Onze klanten, zowel particulieren als
professionelen, zijn voor ons in de eerste
plaats mensen die we vooruit willen
helpen. We zorgen dat zij kunnen groeien
en maken hen sterker door onafhankelijk
advies op maat en ﬁnanciële begeleiding.

www.axabank.be
AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 7191986-0718 V.U.: Wim Pauwels
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M&G Allocation-fondsenaanbod

ONTDEK NIEUWE

M GELIJKHEDEN

VOOR HET SPAARGELD VAN UW KLANTEN

Iedereen heeft zo zijn redenen om te sparen voor de lange termijn. Maar we hebben
één ding gemeen: een gediversifieerde aanpak kan helpen om risico’s te beheersen
en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor het spaargeld van onze klanten.
Ons Allocation-fondsenaanbod, afgestemd op verschillende behoeften, biedt een
flexibele oplossing voor uw beleggingen:
•

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund – gericht op voorzichtigheid

•

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund – gericht op groei

•

M&G (Lux) Income Allocation Fund – gericht op inkomsten

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.

www.mandg.be/allocation-nl

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Deze financiële
promotie is gepubliceerd door M&G Securities Limited. Statutaire zetel: Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority
in het Verenigd Koninkrijk. AUG 18 / 298609
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Join us on
Route 23

Ons Route 23-aanbod biedt u een totaalpakket:

Beleggingsverzekeringen verbonden aan kwalitatief hoogstaande beleggingsfondsen

Financiële opties die aan verschillende noden tegemoetkomen

Volledige autonomie bij het adviseren van uw klanten dankzij uitstekende beheersen opvolgingstools
 Stipte begeleiding door ons salesteam
Meer weten? Surf naar www.generali.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: servicedesk@generali.be - Tel.: 02 403 89 00 - Fax:
02 403 88 99. Eventuele klachten kan men melden via volgend e-mailadres: beheer.klachten@generali.be. 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. De Europese verordening met betrekking tot de bescherming van persoonlĳke
gegevens is van kracht sinds 25 mei 2018 en versterkt uw rechten. Generali Belgium schenkt de grootste aandacht aan de bescherming van deze gegevens. Een overzicht van de politiek van Generali Belgium inzake de verwerking van
persoonlĳke gegevens vindt u terug op http://generali.be/gegevensbescherming.html. Heeft u vragen i.v.m. deze verwerking? Stuur deze naar volgend e-mailadres dpo@generali.be. GEN_1344_ED0818
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BEELD

WORD NU LID
EN GENIET TOT EIND 2018
GRATIS LIDMAATSCHAP*

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

E-mail:
Kredietinstelling/verzekeraar:
Ondernemingsnummer:

Bent u btw-plichtig:

ja

nee

Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar. Dit is voor één zaakvoerder. Werkt u als natuurlijk persoon, dan is uw meewerkende echtgeno(o)te ook
inbegrepen. Voor elk bijkomende persoon actief in de zaak voegt u € 30 toe.
Stuur dit formulier naar info@bzb-fedafin.be en schrijf uw bijdrage over op BE47 0018 0683 6780.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

+ 4 pers.
+ 5 pers.
+ 6 pers.
+ 7 pers.

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.
Vanaf 11 pers.

€ 540,00
Datum
€ 570,00
Handtekening
€ 600,00
op aanvraag

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan
commerciële partners voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden aan BZB-Fedafin) met
het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. ▫ Kruis aan indien u dit niet wenst. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te
laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.
* Enkel voor nieuwe leden en bij betaling lidmaatschap 2019

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

