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o BELEGGINGSDOELSTELLING
Het compartiment belegt met het oog op waardevermeerdering van de activa op middellange
termijn hoofdzakelijk in aandelen en andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door
ondernemingen die in de VS zijn gevestigd en die op grond van hun waardering zijn geselecteerd.

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
De Amerikaanse aandelenmarkten realiseerden in het eerste kwartaal de hoogste rendementen
over deze periode sinds jaren. De Russell 1000 Value en de S&P 500 eindigden respectievelijk
6,46% en 5,92% in de plus. Deze positieve gang van zaken hield verband met een aantal
verbeterende macrofactoren, vooral in relatie tot de Amerikaanse werkgelegenheid en de
wereldwijde industriële productie, en aanhoudend krachtige bedrijfswinsten. De portefeuille
behaalde een outperformance ten opzichte van de benchmark, met de aandelenselectie in
industriële ondernemingen en de onderweging van niet-duurzame consumentengoederen als
drijvende krachten.
Wij kennen momenteel een brede positionering. Dat blijkt ook uit de uiteenlopende nieuwe fondsen
die in de portefeuille opgenomen zijn. Zo hebben wij een belang genomen in Molson Coors, Avon,
Royal Dutch Shell en Apollo Group. Deze toevoegingen zijn gefinancierd door de belangen Valero
en Apache, die hun reële waarde naderden, af te stoten. Tevens hebben wij bij aandelen als AlcatelLucnet en Willis Group een voorafgaande periode van koerswinst benut.
De portefeuille wordt nog steeds gekenmerkt door een bijzonder aantrekkelijke waardering en is
samengesteld uit kwaliteitsbedrijven met toonaangevende internationale activiteiten. Veel van
onze belangen hebben betrekking op ondernemingen die dankzij een goede balanspositie op
diverse macro-economische uitkomsten berekend zijn.

S&P 500

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

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

BENCHMARK

Fonds Benchmark
8,59
14,96
-1,98
1,67
-4,65
1,97
-

C/D CODES
ISIN
BLOOMBERG

88,75
91,91
85,07
80,76
239,43
1,39

C code
LU0206728387
PARVUCC LX

D code
LU0206727900
PARVUCD LX

ONDERVERDELING PER SECTOR (%)
34,62
13,80
13,39
10,42
9,79
5,37

(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 ( USD ) (Netto)

5,34
7,27

Financiële dienstverlening
Gezondheid
Technologie
Integrated Oils
Non-cycl. cons. goederen
Materiaal & verwerking
Duurzame
productiegoederen
Overige

150

Basis 100

20,40%
100

-11,25%

50

33,04%

0
8,46%

4,33%

14,41%

15,14%

25,55%

4,90%

13,14%

14,37%

25%
0%

-15,59%

-25%
-46,49%

-37,45%

-50%
-75%

2005

2006

2007

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

2008

2009

2010

2011

BELANGRIJKSTE POSITIES FONDS
HEWLETT PACKARD CO.
NORTHROP GRUMMAN CORP.
EXXON MOBIL
ALLSTATE CORP
PPG INDUSTRIES INC
FOREST LABORATORIES INC
BP ADR SPONSORED
UBS NOM.
AXIS CAPITAL
TORCHMARK

4,89%
Technologie
4,75% Duurzame productiegoeder…
4,24%
Integrated Oils
3,63%
Financiële dienstverlening
3,34%
Materiaal & verwerking
3,10%
Gezondheid
2,98%
Integrated Oils
2,98%
Financiële dienstverlening
2,75%
Financiële dienstverlening
2,72%
Financiële dienstverlening

Totaal aantal posities : 42
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o ONDERVERDELING PER SECTOR
fonds

vergeleken met de index

34,62%

Gezondheid

13,80%

Technologie

13,39%

Integrated Oils

10,42%

19,16
2,97
-2,12
2,54

Non-cycl. cons. goederen

9,79%

-0,29

Materiaal & verwerking

5,37%

-1,63

Duurzame productiegoederen

5,34%

-1,80

Cycl. cons. goederen

4,77%

Publieke diensten

2,50%

Overige

-

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

-5,53
-4,05
-9,26

29,41%
10,27%
-0,36
-0,11
-2,85%
1,32
0,93

KENMERKEN

o BELANGRIJKSTE ACTIEVE POSITIES VERGELEKEN MET DE

Wettelijke openingsdatum
Valuta
(van het aandeel)
Rechtsvorm

14 december 2004
U.S. dollar
Compartiment van SICAV

BENCHMARK

Aandelen

Overwogen Aandelen

Onderwogen

Northrop Grumman Corp.

4,65% Apple Inc.

-2,66%

Hewlett Packard Co.

4,21% Chevron Texaco Corp

-1,79%

Allstate Corp

3,53% General Electric Co

-1,76%

Ppg Industries Inc

3,25% I. B. M.

-1,65%

Forest Laboratories Inc

3,06% At&t Inc Sbc Us

-1,50%

Bp

3,02% P&g

-1,43%

Ubs Nom.

3,01% Wells Fargo & Co

-1,38%

Axis Capital

2,78% Pfizer Inc

-1,35%

Torchmark

2,71% Coca Cola Co.

-1,26%

Molson Coors Brewing Co B

2,64% Google Inc Cl - A

-1,22%

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

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)
1,75%
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
Promotor
BNP PARIBAS SA
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gedelegeerde financiële dienstverlener
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
Effectenbewaarder
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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