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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 uit de EU die worden geselecteerd op grond van hun
groeivooruitzichten. Door middel van eigen studies en fundamenteel onderzoek worden
kwaliteitsondernemingen geselecteerd die naar verwachting gedurende een periode van vijf jaar
een bovengemiddelde winstgroei zullen laten zien. Hierbij kan worden belegd in Europese
ondernemingen van elke willekeurige omvang.

Klasse 4

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
Gesteund door hernieuwde risicobereidheid en positieve bedrijfsresultaten kenden Europese
aandelen een goed begin van het jaar, ondanks de onrust in Noord-Afrika en de inflatiezorgen in
China. De rampen in Japan en de financiële spanningen in Ierland en Portugal eisten echter hun
tol. In maart ging de eerdere winst volledig verloren. Een vat Brent-olie werd door de strijd in
Libië ruim 25% duurder; mede hierdoor was energie in K1 de beste sector. Verzekeraars, technologie
en telecommunicatie realiseerden ook een outperformance en onderstreepten de opleving van
‘waarde'. De grootste achterblijvers waren te vinden in duurzame consumentengoederen: reizen,
vrije tijd, automobielfabrikanten en retail, onder invloed van het zwakke consumentenvertrouwen.
De sector basismaterialen had te lijden van de verwachte vertraging van de Chinese economie.
Ook defensieve sectoren bleven achter. De portefeuille liet een lichte underperformance zien: de
posities in energie, industrie, telecommunicatie en technologie voegden waarde toe, maar
consumptiegerelateerde fondsen als LVMH, Amadeus, Tesco en Kingfisher drukten de performance.
We namen winst op GEA (process engineering) en zin herbelegden de opbrengst in liftenfabrikant
Schindler (uitzicht op margeverbetering tot sectorniveau). Het belang in Deutsche Börse is
verkocht (concurrentie op het gebied van derivaten). Wij zijn ingestapt in BBVA (duidelijke winnaar
in Spaanse banksector). Het belang in Telefonica is afgestoten (toegenomen concurrentie op
thuismarkt) en op Vodafone is winst genomen. De opbrengst is herbelegd in Millicom
(aantrekkelijke activiteiten in mobiele telefonie in opkomende markten). De waardering van groeien kwaliteitsaandelen blijft redelijk, zowel absoluut als in vergelijking met de brede markt. De
onzekere macro-economische vooruitzichten en politieke risico's maken deze aandelen
aantrekkelijk.

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

Fonds Benchmark
13,21
7,38
-0,26
-0,56
-1,32
-1,16
-

BENCHMARK
MSCI Europe

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

197,77
207,35
187,98
152,57
613,93
4,41
C code

D code

LU0111518840 LU0111518683
PARSECC LX
PARSECD LX
0#.LUXPARVCLCD 0#.LUXPARVCLCD

GEOGRAFISCHE INDELING - AANDELEN (%)
30,85
12,99
11,79
9,79
6,50
3,66
3,64
20,77

(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)

V.K.
Zwitserland
Frankrijk
Duitsland
Spanje
Eurozone
Denemarken
Overige

Basis 100

200
56,45%
57,27%

150

100

50
12,22% 12,18%

24,55% 26,09%

18,48% 19,61%

23,15%

31,60%

5,39% 2,69%

18,39%

11,09%

25%
0%
-25%

-43,49%-43,65%

-50%
-75%

2004

2005

2006

Rendement fonds
Rendement benchmark
Bron voor rendement calculatie: BNP Paribas Securities Services

2007

2008

2009

2010

BELANGRIJKSTE POSITIES FONDS
ROYAL DUTCH SHELL
HSBC
NESTLE SA
RIO TINTO PLC NOM.
BG GROUP
ROCHE
BANCO SANTANDER
THE SWATCH GROUP AG NO…
ATLAS COPCO AB " A "
SCHNEIDER ELECTRIC SA

5,10%
3,72%
3,47%
2,95%
2,89%
2,86%
2,66%
2,46%
2,32%
2,15%

Totaal aantal posities : 55

Energie
Financiële instellingen
Non-Cycl. Cons. Goederen
Grondstoffen
Energie
Gezondheidszorg
Financiële instellingen
Cycl. Cons. Goederen
Industrie
Industrie
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o ONDERVERDELING PER SECTOR
18,46%
13,17%
12,45%
11,60%
11,00%
10,91%
10,82%
11,60%

Financiële instellingen
Industrie
Non-Cycl. Cons. Goederen
Cycl. Cons. Goederen
Grondstoffen
Energie
Gezondheidszorg
Overige

o ONDERVERDELING PER SECTOR
Financiële instellingen

18,46%

Industrie

13,17%

Non-Cycl. Cons. Goederen

12,45%

Cycl. Cons. Goederen

11,60%

Grondstoffen

11,00%

Energie

10,91%

Gezondheidszorg

10,82%

IT

5,09%

Nutsbedrijven

3,62%

Telecom

2,89%

vergeleken met de index
-3,29
1,6
0,7
3,13
0,48

Aandelen

Volatiliteit
Tracking error
Information Ratio
Sharpe ratio
Alpha
Bêta
R²

18,21%
3,67%
0,08
-0,13
0,14%
0,91
0,97

-0,53
1,53
2,01
-1,83
-3,8

o BELANGRIJKSTE ACTIEVE POSITIES VERGELEKEN MET DE
BENCHMARK

RISICOANALYSE (over 3 jaar)

Overwogen Aandelen

Onderwogen

Royal Dutch Shell

2,36% Vodafone Group Plc

-1,98%

Swatch Gp

2,34% Bp

-1,83%

Atlas Copco Ab " A "

2,19% Total

-1,72%

Jeronimo Martins

2,07% Novartis

-1,54%

Telenet Group Holding

2,02% Siemens

-1,51%

Kingfisher Plc

1,98% Telefonica Sa

-1,38%

Synthes Inc

1,98% Glaxosmithkline

-1,33%

Smiths Group

1,92% Bhp Billiton

-1,16%

Bg Group

1,90% Brit. American Tobacco

-1,07%

Carlsberg As-b

1,79% Basf Se

-1,06%

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

KENMERKEN
Wettelijke openingsdatum
Valuta
(van het aandeel)
Rechtsvorm

24 mei 2000
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 voor 15 uur (Luxemburgse tijd)
Order executie
Intrinsieke waarde niet bekend
Afwikkeling
D+4 werkdagen
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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