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Welke belegger droomt er niet van om maximaal te profiteren van stijgende
aandelen- en obligatiemarkten, en niet de negatieve gevolgen te hoeven
ondergaan wanneer de tendens keert?
De laatste 15 beursjaren leverden grote winsten op, maar ook aanzienlijke verliezen.
Dit bevestigt dat het voor beleggers aangewezen en zelfs noodzakelijk is een optimale
combinatie na te streven tussen rendement en risicocontrole.
Een te mooie strategie om waar te zijn, denkt u?
Niets is minder waar! BNP Paribas Fortis biedt zijn klanten als verdeler een exclusief en
innovatief beleggingsaanbod aan, met de compartimenten BNP PARIBAS QUAM FUND als basis.

Het BNP PARIBAS QUAM FUND-gamma
Quam is een technische benaming voor het opvolgen en het “in model brengen” van een
beleggingsportefeuille. Met andere woorden, de beleggingsfilosofie van de compartimenten
BNP PARIBAS QUAM FUND stoelt op een mathematisch model dat een puur kwantitatief beheer
verzekert, vrij van elk menselijk gevoel of elke emotie.
Doelstellingen
• Proﬁteren van de prestaties van de
financiële markten wanneer die in een
opwaartse spiraal zitten.
• Vermijden dat een terugval van de
koersen een negatieve invloed heeft op de
reeds gerealiseerde winsten wanneer de
financiële markten negatief gestemd zijn.

Middelen
• Een puur kwantitatief beheer zonder enige
emotionele beïnvloeding.
• Een zeer actief en soepel beheer dat
een snelle en radicale wijziging van de
portefeuillesamenstelling toelaat.
• Een stevige beheersing van het risico.
• Een belegging in fondsen die de beste
stijgingstendensen vertonen.

Een portefeuille optimaal spreiden is niet enkel verscheidene activacategorieën (aandelen,
obligaties en liquiditeiten) combineren. Er dient ook over gewaakt dat verschillende beheerstijlen optimaal op mekaar worden afgestemd, ten einde het beste rendement te realiseren
en tegelijkertijd het risico te beheersen. Uit een diversificatieoogpunt verdienen de compartimenten BNP PARIBAS QUAM FUND zeker een plaats in uw beleggingsportefeuille.
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Het kwantitatief beheer: hoge prestaties & beheersing van het risico
BNP PARIBAS QUAM FUND is een Luxemburgs gemeenschappelijk
beleggingsfonds. Het is een fonds van fondsen dat zijn tegoeden
belegt in ICB’s die de beste stijgingstendensen op de markt
bieden.

Maar het originele van deze groeiformule is zijn beheertype:
een puur kwantitatief beheer waarop geen enkele persoonlijke
opvatting, noch enig emotioneel element invloed heeft.

Dankzij een puur technische analyse van het dagelijks koersverloop van de activa in de portefeuille, laat dit beheertype toe:
• op elk moment en in alle objectiviteit, de activaspreiding aan te passen aan het klimaat op de financiële markten;
• zich te concentreren op de risicocontrole.

Toegepast op een veelzijdig activa-universum (aandelen,
obligaties en liquiditeiten), laat het kwantitatief beheer toe:

Het winnende duo van het kwantitatief model

• te proﬁteren van de prestaties van de aandelenmarkten
wanneer deze in een opwaartse spiraal zitten;

Prestatie

• het kapitaal en de voordien gerealiseerde winsten te
beschermen wanneer de tendens omslaat.

Risicobeheersing

Vier compartimenten op maat
QUAM (QUantitative Asset Management) is dus:
• een methode voor tactische
activaspreiding;
• gebaseerd op een puur
kwantitatief model;
• waarvan de eerste doelstelling
een optimale risicocontrole is.
Deze doelstelling wordt weergegeven door:
• een jaarlijkse doelstelling* van
maximale volatiliteit strikt
verbonden met;
• een jaarlijkse rendementsdoelstelling*.
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Opdat elke belegger van deze vernieuwende benadering van activaspreiding zou kunnen genieten, werden vier compar timenten opgericht
die elk beantwoorden aan een specifiek risico (defensief, neutraal, dynamisch of agressief).
Het verschil tussen deze vier compartimenten vertaalt zich in de drempel van
maximaal toegestane volatiliteit en in het nagestreefde rendement. Elk compartiment beantwoordt binnen bepaalde grenzen immers aan een bepaalde
volatiliteitsdoelstelling* en een rendementsdoelstelling* die beide vooraf bepaald
zijn in het beleggingsbeleid.

* Er kan geen enkele garantie worden gegeven wat betreft de realisatie van deze doelstelling.

De keuze en het gewicht van de activa (aandelenfondsen, obligatiefondsen en liquiditeiten) die in de verschillende portefeuilles
worden opgenomen, zullen uiteraard afhankelijk zijn van het volatiliteitsniveau (zie hieronder) dat de belegger kiest. Maar in tegenstelling tot een klassieke strategische portefeuille is er geen minimum vereist, noch voor aandelen, noch voor obligaties.
Wanneer er zich een financiële crisis voordoet, kan de portefeuille dus volledig belegd zijn in liquiditeiten.

Volatiliteit (of risico)
Aandelen en obligaties zijn onderhevig aan opwaartse en neerwaartse koersbewegingen die een wijziging van de
waarde van de portefeuille in de tijd teweegbrengen. Deze bewegingen kunnen worden ingepast in een vork die de
positieve en negatieve procentuele afwijking meet ten opzichte van een gemiddelde prestatie. In financiële taal
wordt dit interval uitgedrukt door volatiliteit of risico. Wanneer men dus zegt dat een portefeuille een volatiliteit (of een risico)
van 5% heeft, betekent dit dat in de meeste geobserveerde gevallen (67%) de portefeuille tussen +5% en -5% rond zijn gemiddelde
prestatie evolueert.
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Verloop van het portefeuillebeheer
Het beleggingsuniversum van de compartimenten BNP PARIBAS QUAM FUND is samengesteld uit een zeer uitgebreid gamma van ICB’s
van beheervennootschappen zoals JP Morgan, Robeco, Merrill Lynch, Robeco, BNP Paribas Investment Partners...
Het gemeenschappelijke kenmerk van al deze ICB’s is een zeer ruime liquiditeit die een bijzonder soepel en actief beheer mogelijk
maakt.

Globaal beleggingsuniversum
Wat zijn de beleggingsopportuniteiten?

Het kwantitatieve model onderzoekt regelmatig aan de hand van verschillende
filters elke ICB uit het beleggingsuniversum om de ICB met de beste positieve
tendensen te detecteren.

Welk gewicht wordt toegekend aan al
deze opportuniteiten?

Vervolgens schat het kwantitatieve model het verwachte rendement en de
volatiliteit van elke ICB in, evenals zijn correlatie met andere ICB's uit dit verkleind universum. Deze analyse heeft tot doel de portefeuille te optimaliseren.

Wanneer wordt een weerhouden fonds uit
de portefeuille verwijderd?

De aldus weerhouden ICB’s worden in portefeuille genomen, vergezeld van
precieze risicobeperkingen (stop loss-principe). Zij worden uit de portefeuille
verwijderd zodra hun tendens negatief wordt.

De portefeuille van elk compartiment wordt zeer actief en zeer strikt beheerd: het selectieproces dat hierboven wordt beschreven,
wordt tweewekelijks herhaald. Deze periodieke herpositionering, vrij van elke subjectieve invloed, verzekert een zeer flexibele en
strategische belegging die extreem gevoelig (reactief ) is voor het verloop van de financiële markten.

De deskundigheid van internationale marktleiders
BNP PARIBAS QUAM FUND is het resultaat van een uitzonderlijke samenwerking tussen BNP Paribas Investment Partners, filiaal aan wie
BNP Paribas Fortis het beheer van de fondsen die ze commercialiseert, heeft toevertrouwd, en twee internationaal gerenommeerde
partners:
La Compagnie Benjamin de Rothschild
Deze onderneming werd opgericht in 1989 in Genève en is
gespecialiseerd in risicocontrole en kwantitatief beheer.
Haar uitgebreide, voornamelijk institutionele klantenbestand
bestaat uit industriële ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, pensioenfondsen en
beheersvennootschappen.

Expert Timing Systems International
Dit onafhankelijk adviesbureau is sedert 1987 in Madrid
gevestigd. Het bedrijf is gespecialiseerd in gesofisticeerde
beheerstechnieken en risicocontrole. De belangrijkste
institutionele klanten zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en Europese en Latijns-Amerikaanse privébanken die gespecialiseerd zijn in vermogensbeheer.

Meer weten of inschrijven?
Voor meer inlichtingen over de compartimenten van BNP PARIBAS QUAM FUND en voor inschrijvingen, kunt u terecht
bij uw BNP Paribas Fortis-adviseur. Hij zal met genoegen antwoorden op al uw vragen en u bijstaan in de keuze
van het compartiment dat het beste beantwoordt aan uw beleggersprofiel.
U kunt ook inschrijven via PC banking of via het nummer 02 433 41 34. Zo krijgt u een onmiddellijke korting van 20% op de
instapkosten.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze beleggingsspecialisten via het nummer 02 433 41 34.

Het BNP PARIBAS QUAM FUND-gamma in één oogopslag
Rechtsvorm: compartimenten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS QUAM FUND.

Beschrijving

Kapitalisatie- en uitkeringsdeelbewijzen
Compartiment
Kapitalisatiedeelbewijzen (Classic)
BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15
LU0236672407
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25
LU0236673397
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40
LU0236673637
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60
LU0236674106

Uitkeringsdeelbewijzen (Classic)
LU0236673041
LU0236673470
LU0236674015
LU0236674361

Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Beleggingsbeleid
Elk compartiment belegt in kapitalisatieaandelen van ICB’s in diverse munten, die zelf beleggen in aandelen en/of obligaties en/of
instrumenten van de geldmarkt.
De doelstelling van elk compartiment is een jaarlijks rendement te bieden binnen een bepaalde vork door de gemiddelde jaarlijkse
volatiliteit stabiel te houden rond een vooraf bepaald niveau. Er is geen enkele garantie dat deze doelstelling wordt gerealiseerd.
Aan- en verkoopbeslissingen worden gedirigeerd door een kwantitatief model. De spreiding en de keuze van de activa worden aangepast
aan de resultaten van het model. Deze beheerstijl kan een hoger transactievolume en grotere portefeuillerotatie teweegbrengen dan
normaal, zonder dat dit bijkomende inkomsten genereert voor de beheerder.
BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 is bestemd voor een belegger met een defensief profiel.
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25 is bestemd voor een belegger met een neutraal profiel.
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40 is bestemd voor een belegger met een dynamisch profiel.
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60 is bestemd voor een belegger met een agressief profiel.
Beleggersprofiel

Meer informatie over beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan
Beleggers worden aangeraden na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is in het licht van hun financiële kennis en ervaring, hun
beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. Bij twijfel worden ze verzocht een beleggingsspecialist van BNP Paribas Fortis te
raadplegen.

Inschrijving: elke bankwerkdag (vóór 16 uur) op basis van de netto-inventariswaarde.
Betaaldatum: vier bankwerkdagen na de invoering van het order.
BNP Paribas Securities Services Brussel verzorgt de financiële dienst.
Inschrijving

Instapkosten: 2,50%. 2% voor elke inschrijving via PC Banking en telefonisch via 02 433 41 34.
Uitstapkosten: geen.
Beheerkosten: 1,50% per jaar.
Kosten

Commissie op de prestatie:
BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15: 15% op het rendement boven de EONIA +1%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25: 15% op het rendement boven de EONIA +2%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40: 15% op het rendement boven de EONIA +3%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60: 15% op het rendement boven de EONIA +4%.
De EONIA is de gemiddelde gewogen rentevoet van het daggeld in de eurozone.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Het Luxemburgse gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS QUAM FUND is een ICB geviseerd door de Europese Spaarrichtlijn in de
mate dat zijn compartimenten meer dan 25% mogen beleggen (onrechtstreeks) in schuldvorderingen. Deze richtlijn voorziet de heffing van
een roerende voorheffing van 25% op het rendement (interesten, meerwaarden min minderwaarden) van de in schuldvorderingen belegde
activa, bij inkoop (terugkoop) van de deelbewijzen of bij de betaling van de coupon. Indien dit belastbare gedeelte niet kan worden bepaald
door de beheerder, dan is het belastbare bedrag gelijk aan het verschil tussen de verkoopwaarde en de verwervingswaarde van de investeerder, vermenigvuldigd met het percentage van de activa dat door het compartiment belegd is in de geviseerde schuldvorderingen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen: geen.
Het uitgifteprospectus en het jongste periodieke verslag van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS QUAM FUND alsook de
documenten met essentiële beleggersinformatie van de vier compartimenten zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en Frans, in elk
kantoor van BNP Paribas Fortis.
De inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.beama.be/nl > Netto inventariswaarden.

Documentatie

Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV.
Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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