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o BELEGGINGSDOELSTELLING
Het compartiment belegt met het oog op waardevermeerdering van de activa op middellange
termijn te allen tijde minimaal 75% van het vermogen in aandelen en aandelengerelateerde
effecten van ondernemingen die in de opkomende markten van Europa (Centraal-Europa, OostEuropa, Turkije, etc.) zijn gevestigd. Door middel van eigen studies en fundamenteel onderzoek
worden middelgrote en grote kwaliteitsondernemingen geselecteerd die ondergewaardeerd zijn
ten opzichte van hun winstvooruitzichten.

Klasse 5

RISICOKLASSE BEAMA *
Aanbevolen beleggingsduur: Minimaal 5 jaar

* Op basis van de standaardafwijking van het compartiment of van de
Benchmark. (tussen 0 (kleinste risico) en 6 (grootste risico))

o FONDSCOMMENTAAR per 31/03/11
Convergerend Europa (MSCI Eastern Europe ex Russia, gemeten in USD) steeg in het eerste
kwartaal van 2011 met 10,32%. De regio deed het daarmee beter dan de opkomende markten
wereldwijd (5,70%), maar slechter dan opkomend Europa (11,73%). Hongarije en Tsjechië droegen
het meeste aan deze krachtige ontwikkeling bij.
Het fonds bleef 1,77% achter bij de index, met de allocatiestrategie in Hongarije en Polen als
oorzaak. Op sectorniveau gaven informatietechnologie en basismaterialen de beste performance
te zien en waren nutsbedrijven en telecommunicatie zwak. Op fondsniveau voegde de overwogen
positie in Bank Millennium (Polen) de meeste waarde toe. Het aandeel ondervond een impuls van
de positieve kredietvooruitzichten voor 2011, met name in het retailsegment en het MKB. De
nettorentemarge van de bank zou moeten verbeteren. De onderwogen positie in de Hongaarse
financiële dienstverlener OTP bracht de performance schade toe. Door deze onderweging
profiteerden wij niet van een geleidelijk versnellende kredietgroei en de verwachte verlaging van
de bijzondere bankbelasting vanaf 2012.
Wij zijn vrij positief gestemd over de Midden-Europese markten Polen, Hongarije en Tsjechië. Het
Poolse ministerie van Financiën heeft wat meer duidelijkheid verschaft over de omvang van het
privatiseringsplan voor 2011, waardoor de dreiging boven de markt enigszins zou moeten
verminderen. Toch hebben wij winst genomen op enkele Poolse namen (PKO BP, PGNIG). De
Tsjechische nutsgigant CEZ zou moeten profiteren van het krachtige herstel van Duitse
elektriciteitsfutures. We zijn dan ook van plan de onderweging van het aandeel te reduceren. Wij
blijven voorzichtig ten aanzien van de macro-economische situatie in Hongarije.

o RENDEMENT OP 31/03/11 (EUR) (Netto) (1)
Op jaarbasis (%)
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Fonds Benchmark
4,25
7,50
-6,31
-3,55
-1,82
1,74
9,21
12,64

BENCHMARK
MSCI EM EASTERN EUROPE ex RUSSIA 10-40

KERNCIJFERS - EUR
Overzicht koersen
Koers (kapitalisatie)
Hoog 2011
Laag 2011
Koers (distributie)
Vermogen subfonds (mln.)
Laatste dividend (18/06/10)

C/D CODES
ISIN
BLOOMBERG
REUTERS

125,93
129,32
119,23
96,86
79,02
3,65
C code

D code

LU0075937754 LU0075937671
PAR4336 LX
PAR4337 LX
0#.LUXPARVCLCD 0#.LUXPARVCLCD

GEOGRAFISCHE INDELING - AANDELEN (%)
65,64
17,82
16,53

Polen
Tsjechië
Hongarije

(1) De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop
van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of compartimenten van
beleggingsmaatschappijen.

o RENDEMENT - CUMULATIEF & OP JAARBASIS ( EUR ) (Netto)
600

Basis 100
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-56,32%
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Rendement fonds
Rendement benchmark
Bron voor rendement calculatie: BNP Paribas Securities Services

2005

2006

2007

2008

-75%
2009

2010

CEZ CESKE ENER. ZAVO.
PKO BANK POLSKI SA
OTP BANK
KGHM POLSKA MIEDZ SA
MAGYAR OLAJ GAZI MOL MA…
BK PEKAO POLSKA KASA
KOMERCNI BKA
POLSKA GRUPA ENERGETYC…
POLSKI KONCERN NAFT.
TPSA TELEKOM. POLSKA

9,72%
9,53%
9,40%
9,10%
4,92%
4,76%
4,66%
4,61%
4,58%
4,51%

Totaal aantal posities : 29

Nutsbedrijven
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Grondstoffen
Energie
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Nutsbedrijven
Energie
Telecom
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o ONDERVERDELING PER SECTOR
43,28%
18,16%
15,10%
9,87%
9,22%
2,55%
1,83%

Financiële instellingen
Nutsbedrijven
Energie
Telecom
Grondstoffen
Non-Cycl. Cons. Goederen
Cycl. Cons. Goederen

o ONDERVERDELING PER SECTOR
vergeleken met de index

Financiële instellingen

43,28%

Nutsbedrijven

18,16%

Energie

15,10%

Telecom

9,87%

0,08

Grondstoffen

9,22%

0,09

Non-Cycl. Cons. Goederen

2,55%

Cycl. Cons. Goederen

1,83%

2,03
0,66
1,73

RISICOANALYSE (over 3 jaar)
Volatiliteit
Tracking error
Information Ratio
Sharpe ratio
Alpha
Bêta
R²

1,41
-0,05

KENMERKEN
Wettelijke openingsdatum
Valuta
(van het aandeel)
Rechtsvorm

o BELANGRIJKSTE ACTIEVE POSITIES VERGELEKEN MET DE
BENCHMARK

Aandelen

32,78%
3,42%
-0,81
-0,26
-3,41%
0,93
0,99

Overwogen Aandelen

Onderwogen

Lubelski Wegiel Bogdanka …

1,16% Gedeon Richter

-3,63%

Bank Handlowy Warszawi
Sa

0,90% Globe Trade Centre Sa

-1,54%

Kernel Holding

0,90% Softbank

-1,47%

Otp Bank

0,71% Pbg Sa

-0,83%

Enea Sa

0,63% Tauron Polska Energia

-0,66%

Eurocash Sa

0,51% Powszechny Zaklad Ubezp.

-0,42%

Bre Bk Rozwoju Eksportu

0,50% Cyfrowy Polsat Sa

-0,14%

Cez Ceske Ener. Zavo.

0,46% Tpsa Telekom. Polska

-0,09%

Pko Bank Polski Sa

0,39% Telefonica O2 Czech Rep

-0,03%

Bank Millennium

0,38%

Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, lid van BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Het bevat opinies en
statistische gegevens die BNPP AM op de dag van hun publicatie wettelijk en correct acht in overeenstemming met de economische en financiële omgeving van dat
ogenblik. Dit document maakt geen deel uit van een offerte of enig aanbod of voorstel tot het inschrijven op of aankopen van (een) financiële instrument(en), noch
legt enig onderdeel ervan de basis voor enige overeenkomst of verbintenis. Wij verstrekken dit document zonder kennis van uw situatie. Voorafgaand aan enige
inschrijving dienen beleggers na te gaan in welke landen het (de) fonds(en) waarnaar dit document verwijst is (zijn) geregistreerd en welke compartimenten en
aandelenklassen in die landen openbaar mogen worden verkocht. Het fonds mag meer in het bijzonder niet worden aangeboden of openbaar worden verkocht in de
Verenigde Staten. Beleggers die overwegen om in te schrijven op aandelen dienen het meest recente prospectus dat door de regelgevende instantie (AMF) is
goedgekeurd en dat opvraagbaar is bij BNPP AM – Afdeling Marketing & Communicatie of bij de entiteiten die het fonds op de markt brengen aandachtig te lezen.
Zij dienen tevens de meest recente financiële rapporten van het fonds te raadplegen die eveneens opvraagbaar zijn bij de plaatselijke correspondenten van BNPP
AM voor zover die er zijn of bij de entiteiten die het fonds op de markt brengen. Beleggers moeten bij hun eigen juridische en belastingsadviseurs advies inwinnen
alvorens in het fonds te beleggen. Gelet op de economische en marktrisico’s kan geen enkele garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoelstellingen
zal halen. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerprovisies en berekend op basis van globale
rendmenten waarin rekening is gehouden met de tijdsfactor, met nettodividenden en herbelegde rente en exclusief kosten voor inschrijving en terugkoop, valutaprovisies
of taksen. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
* BNPP AM is een vermogensbeheerder geregistreerd bij de 'Autorité des marchés financiers' in Frankrijk onder nummer 96-02, een vereenvoudigde vennootschap
op aandelen met een kapitaal van 64.931.168 euro en maatschappelijke zetel te 1, boulevard Haussmann 75009 Parijs, Frankrijk, Handelsregister Parijs 319.378.832.
www.bnpparibas-ip.com.
*BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. De individuele entiteiten voor
vermogensbeheer binnen BNP Paribas Investment Partners, indien hierin genoemd, worden enkel ter informatie vermeld en zijn niet noodzakelijk actief in uw
rechtsgebied. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale erkende beleggingspartner.
TOB bij uitstap: deze bedraagt altijd 0,5% (max. 750 euro) tenzij voor de ‘Lfix’-fondsen waarvoor een TOB van 1,1% (max. 750 euro) wordt aangerekend
* % roerende voorheffing (op intresten): 15% voor alle fondsen
* instapkosten: 2,5% voor alle fondsen, tenzij 0,50 % voor 'short term'-fondsen, 0,30% voor ‘Bond medium term’-fondsen en 2,00% voor ‘Lfix’-fondsen

19 mei 1997
Euro
Compartiment van SICAV

FONDSGEGEVENS
Minimum aantal aandelen bij aanvang
1
Minimum aantal aandelen in een later stadium
1
Instapkosten max.
5%
Switchkosten max.
2%
Uitstapkosten
Geen (in het geval van een zeer grote verkoop:
maximaal 1% ten gunste van het fonds)
Maximale beheervergoeding (per jaar)
1,5%
Calculatie periode van de NIW
Dagelijks (D)
Opgeven van orders
Dag D vΔΔr 15 uur (Luxemburgse tijd)
Order executie
Intrinsieke waarde niet bekend
Afwikkeling
D+4 werkdagen (D+3 voor Frankrijk)
Promotor
BNP PARIBAS SA
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gedelegeerde financiële dienstverlener
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Effectenbewaarder
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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