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Beste lezer,
Het eerste trimester van 2013 had voor de belegger twee gezichten. Januari was een uitstekende
maand. De beurzen gingen onverminderd door op hun herwonnen elan. Maar vanaf februari kregen
met name de Europese markten af te rekenen met tegenwind. Tegenvallende vooruitzichten en een
dreigende politieke impasse riepen de koersen een halt toe. Elders in de ontwikkelde wereld had
men hier minder last mee. De Amerikaanse indices namen nauwelijks aanstoot aan de toegenomen
belastingdruk en automatisch geactiveerde besparingen. De Amerikaanse centrale bank hield de
geldkraan wijd open. Meevallende economische cijfers deden de rest. De koersen flirtten met absolute
hoogterecords. De obligatiemarkten kenden een moeilijke start, maar ook hier bleven ongelukken uit.
De meer risicovolle, hoogrentende segmenten leverden de beste returns af. De zwaar gecontesteerde
reddingsoperatie voor Cyprus zorgde voor het nodige tumult, maar kon de toegenomen appetijt voor
risicovolle beleggingen niet smoren. Na drie maanden reden aandelen als eerste over de streep,
gevolgd door de meer risicovolle segmenten van de obligatiemarkt. De verzwakking van de euro gaf
de prestatie van beleggingen in andere munten een extra glans.

De term ‘fonds’, hierna vermeld in deze brochure,
duidt op een Instelling voor Collectieve Belegging
(ICB of op een compartiment van een ICB).
Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden
belastingregeling in België:
• zijn de dividenden van uitkeringsaandelen sinds 1 januari
2013 onderworpen aan 25% roerende voorheffing. Een
vrijstelling is mogelijk voor niet-inwoners op voorlegging
van het vereist fiscaal attest. Maar de sicav kan niet
garanderen dat ze jaarlijks ten minste 100% van de
ontvangen inkomsten kan uitkeren na aftrek van provisies
en kosten. Dat betekent dat de uitkeringsaandelen
zullen worden gelijkgesteld met kapitalisatieaandelen
voor de toepassing van artikel 19bis van het WIB92.
De houder van uitkeringsaandelen kan dus bij verkoop
van zijn effecten onderworpen worden aan de roerende
voorheffing, maar uitsluitend op de component ‘interesten’
op schuldvorderingen, die vervat zit in zijn meerwaarde en
die nog niet via een dividend werd uitgekeerd.
• is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van compartimenten die voor meer dan 25% zijn belegd in
schuldvorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een
roerende voorheffing van 25%. Die voorheffing geldt
inderdaad enkel voor de component ‘interesten’ van de
meerwaarde, die sinds de inschrijvingsdatum werd gegenereerd (of sinds 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór
die datum plaatsvond).
Sinds 1 april 2008 is deze component van belastbare
interesten uitgebreid met het saldo van de meer-en
minwaarden die door het compartiment zelf zijn geboekt
op de schuldvorderingen die interesten voortbrengen.
Wanneer deze component voor die aandelen door de
sicav niet werd berekend sinds de inschrijvingsdatum
(of sinds 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die
datum plaatshad) is de meerwaarde aan de roerende
voorheffing onderworpen ten belope van het bedrag van
de meerwaaarde vermenigvuldigd met het percentage
van de activa dat het compartiment belegd heeft in
schuldvorderingen.
Opmerking voor niet-inwoners uit een andere Lidstaat van
de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het
toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn die per
1 juli 2005 in voege is getreden.

De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De aandelen van dit compartiment van BNP Paribas Portfolio Fund, zijn één en ondeelbaar : het is onmogelijk om
ze te ontdubbelen in hun samenstellende elementen en deze afzonderlijk te verhandelen.
Gelieve op te merken dat vanaf 1 oktober 2010 Fortis Personal Portfolio Fund veranderd is van naam en voortaan
BNP Paribas Portfolio Fund heet.
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced (voorheen Fortis Personal Portfolio Fund Balanced) is een compartiment van de
bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio Fund.
Beleggingsbeleid: Dit compartiment belegt in de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten, in
instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en
in ondergeschikte mate in alle andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, met als
doel een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd
op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
• Aandelen: 25% - 65%

• Geldmarktinstrumenten: 0% - 50%

• Obligaties: 25% - 65%

• Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut rendement nastreven (tot
maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB’s die beleggen in de vastgoed- en grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen
van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.

Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Het
prospectus, de KII (key investor information, essentiële beleggersinformatie) en het laatste periodieke verslag zijn gratis
ter beschikking bij BNP Paribas Securities Services Brussels Branch (financiële dienst) en de distributeur BNP Paribas Fortis
(officiële benaming BNP Paribas Fortis NV). De netto-inventariswaarde kan worden geraadpleegd in de kranten De Tijd
en L’Echo en op de website van BEAMA op het volgende adres: http://www.beama.be/nl/niw. Het prospectus, de KII en
het laatste periodieke verslag zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen CLASSIC.
Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking).
Uitstapkosten: 0%.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
• bij instappen: geen.
• bij uitstappen: 0% voor uitkeringsaandelen en 1% voor kapitalisatieaandelen (max. 1500 EUR per verrichting).
Beheerskosten: 1,50% per jaar.
De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis.
BNP Paribas Private Banking Belgium, een divisie van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, handelt
als adviseur voor de spreiding van de activa.
Deze brochure wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst
doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille.

1 Economisch scenario
Synthese
De eurozone heeft een tumultueus eerste trimester achter de rug. De politieke

lijkt de belegger echter voldoende inspiratie te vinden in de eigen achtertuin

impasse in Italië en het fel gecontesteerde reddingsplan voor Cyprus hebben

en toont hij een zekere voorzichtigheid ten aanzien van beleggingen ver van

opnieuw een crisissfeer gecreëerd. Europese beurzen kregen het moeilijk,

huis. De fondsbeheerders achten dit een tijdelijk gegeven. Algemeen vinden

maar gingen niet echt onderuit. Op de obligatiemarkten hielden de meer

de wereldwijde beurzen steun in de gedaalde risicoaversie en het feit dat

risicovolle segmenten goed stand. De euro moest zijn in januari veroverde

andere activacategorieën duidelijk minder opportuniteiten bieden. Op de

terrein prijsgeven, maar staat slechts lichtjes lager dan eind vorig jaar.

best presterende markten zijn de waarde-aandelen aan een inhaalbeweging

Kortom, er is crisis te zien, maar geen paniek. Het vertrouwen in de toekomst

bezig. Elders doen groeiaandelen het nog steeds goed.

van de eurozone blijft overeind, ondanks de zwakke economische cijfers. De
markt blijft overtuigd dat Europa in de tweede helft van 2012 voldoende

De olieprijs is momenteel goed geruggensteund, maar zolang de

sterke instrumenten heeft gecreëerd om een crisis op korte termijn te

situatie rond Iran niet escaleert, is het haussepotentieel eerder beperkt.

beteugelen. Dat verlaagt de risicoaversie van beleggers en zorgt er mee voor

Kortetermijnfactoren die het goud opnieuw de hoogte injagen, ontbreken.

dat aandelen na drie maanden in het nieuwe jaar tot de best presterende

Niettemin biedt de negatieve reële rente steun en als diversificatie heeft

activacategorieën behoren.

goud nog steeds zijn plaats in de portefeuille.

De Amerikaanse economie blijft scoren. In weerwil van een reeks
belastingverhogingen en besparingen zet het herstel op de huizenmarkten
zich verder door en kalft de werkloosheidsgraad af. De politieke impasse
maakt het onduidelijk hoe Amerika precies zijn te hoge schuld en deficit
zal afbouwen. Dit is een structurele bron van onzekerheid en werpt een
schaduw op de hele economie. Maar de VS beschikken over drie troeven
om dat te compenseren: hun economie is veel minder gereguleerd, de
demografische structuur ziet er beter uit dan in Europa en last but not least,
de massale beschikbaarheid van schalieolie en vooral –gas zorgt ervoor dat
de energiefactuur van de VS een stuk lager ligt dan elders.
Voor de obligatiebelegger blijft de financiële repressie de grote uitdaging.
Mede door het ultrasoepele beleid van vele westerse centrale banken
liggen de intrestvoeten van klassieke “veilige” beleggingen veelal
onder het inflatieniveau. Gelet op de lage intreststanden is het verdere
dalingspotentieel van de rente beperkt. Die daling zorgde er vorig jaar voor
dat de waarde van bestaande obligaties omhoog werd geduwd. Dat is dit
jaar wellicht niet langer het geval. En dus is de enige bron van return de
magere coupon. Waar het risicoprofiel dit toelaat kan de belegger deels
diversifiëren naar meer hoogrentende maar dus ook meer risicovolle
obligaties. Speculative grade obligaties bieden nog steeds een coupon die
het hogere risico correct vergoedt. Ook obligaties van groeilanden blijven het
goed doen. De fondsbeheerders denken dan vooral aan degene die uitgegeven
worden in lokale munt. Bij de dollarobligaties doen bedrijfsobligaties van
groeilanden het beter dan staatsobligaties. Deze laatste hebben vorig jaar
een iets te grote voorsprong genomen en moeten nu een stukje inleveren.
Waar het risicoprofiel het toelaat kunnen ook andere bronnen van recurrente
inkomsten aangeboord worden. De fondsbeheerderders denken hierbij dan in
de eerste plaats aan dividendaandelen. Daarbij dient telkens wel de vraag
te wordne gesteld of die dividenden geruggensteund worden door voldoende
stabiele kasstromen. Ook alternatieve beveks kunnen de belegger toelaten
om door het gebruik van derivaten, geld te verdienen in markten van licht
stijgende renten.
Op de aandelenbeurzen doen de ontwikkelde landen het beter dan de
groeilanden. Dit is merkwaardig, want de economische fundamenten ogen in
deze laatste vaak een stuk solider dan in de westerse economieën. Voorlopig

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced

3

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced
Evolutie van de NIW van het compartiment sinds
lancering (april 2002)* (kapitalisatiedeelbewijs
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De positieve tendens bleef inderdaad aanhouden, ook al werd het beleggingsklimaat
ietwat delicater door de politieke impasse na de Italiaanse verkiezingen en de
crisis in Cyprus. Die elementen vormen een rem op de opwaartse tendens van de
aandelenmarkten, zeker in Zuid-Europa.
De grote verliezer van het kwartaal is evenwel de euro. Op zich niet zo erg, want de
portefeuilles van de compartimenten zijn sterk aan vreemde valuta’s blootgesteld.
Obligatiemarkten nog altijd in goeden doen

19,2%

16,8%

20%

De vorige brochure bevatte als conclusie: “De portefeuilles bevatten goed uitgekiende
posities, zowel voor de aandelen- als de obligatiecomponent. Dankzij die activaallocatie kunnen de compartimenten voordeel halen uit de positieve tendens in
2012. En dat zal waarschijnlijk ook nog de eerste maanden van 2013 aanhouden.”

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolutie van de verscheidene activaklassen
in het eerste trimester (in euro)

De converteerbare en “speculative grade” obligaties (met hoog rendement) laten
zich uiteraard meedrijven op de opwaartse tendens van de aandelen wereldwijd. Er
waren moeilijker tijden te verwachten voor het segment van de kwaliteitsobligaties,
maar uiteindelijk bleek tot op heden enkel januari een moeilijke maand. Dit segment
spint garen bij het nog altijd sombere macro-economische klimaat in Europa en de
toestand in Italië en Cyprus. Het is dus nog niet te laat om een aantal posities af te
bouwen en afstand te doen van een historisch zeer laag rendement. De beheerders
hebben deze beleidslijn gehandhaafd (zie verder).

Aandelen
Europese aandelen

5,27%

Amerikaanse aandelen

6,90%

Japanse aandelen

11,50%

Groeimarkten

4,46%

Grondstoffen
-4,84%
Obligaties
Staatsobligaties

-1,96%

Euro bedrijfsobligaties
Investment Grade

(1)

Speculative Grade

(2)

Euro inflatiegelinkte obligaties

1,02%
2,78%
-0,67%

Obligaties groeimarkten
Lokaal

-1,46%

Extern

2,03%

Wereldlijke converteerbare obligaties
3,82%
Bron: BNP Paribas Investment Partners
* Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies
en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het
betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden
voor rendementen in de toekomst, die misleidend kunnen zijn en die geen rekening houden
met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Voor het distributieaandeel werd een bruto coupon
uitgekeerd van 23,01 EUR in april 2011.
De rendementen zijn berekend op de evolutie van de netto inventariswaarde (NIW) die reeds
rekening houdt met alle recurrente kosten en vergoedingen van de ICB maar niet met de
eenmalige instapkosten, noch met de eventuele taks op beursverrichtingen (TOB), noch met
de eventuele verschuldigde roerende voorheffing ten laste van de aandeelhouder, noch met
eventuele andere vergoedingen die de distributeur zou kunnen aanrekenen.

4

Goed presterende aandelenmarkten in het algemeen ondanks de onzekerheid
De Amerikaanse en de Japanse aandelen houden een nek-aan-nekrace aan het einde
van dit kwartaal. Uitgedrukt in euro stijgen zij met meer dan 10%. De vrees voor de
‘fiscal cliff’ was blijkbaar ongegrond want de indexen breken alle records. De laatste
conjunctuurindicatoren, onder meer voor vastgoed, zijn zeer hoopvol. De Japanse
aandelen profiteren op hun beurt van het nieuwe monetaire beleid in Japan. Dit beleid
is erop gericht de yen in waarde te laten dalen om de export aan te zwengelen en
uit de toestand van structurele deflatie te geraken.
De Europese aandelen konden zich globaal genomen handhaven in het licht van de
voormelde context.
De groeilandobligaties vallen dan weer tegen. Zij deden het helemaal niet goed in het
eerste kwartaal. Die ondermaatse prestatie komt vooral doordat hun ondernemingen
minder winstgevend zijn geworden, vooral in vergelijking met de Verenigde Staten.
In Azië krijgen de bedrijven ook opnieuw af te rekenen met de concurrentie van de
Japanse ondernemingen, die profiteren van de forse daling van de yen.
De fondsbeheerders denken dat die correctie tijdelijk is en handhaven momenteel
hun tactische en tijdelijke overweging. Daarvoor hebben ze stevige argumenten:

(1) Investment Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap)
van AAA tot BBB - worden gezien als “investment grade” of een equivalente rating bij Moody’s of Fitch.
(2) Speculative Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap)
lager dan BBB - worden gezien als “Speculative Grade” of een equivalente rating bij Moody’s of Fitch.

aantrekkelijke waarderingen, hoge cashflows en een stevige binnenlandse vraag.
De onderstaande grafiek toont het verloop van de belangrijkste marktindexen (aandelen, obligaties en
alternatieve beleggingen zoals vastgoed, grondstoffen of hedgefondsen) voor het eerste kwartaal 2013,
uitgedrukt in hun referentiemunt en in euro.

Marktevolutie eerste kwartaal 2013
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Een vrij mooi marktklimaat voor de compartimenten
Almaar meer aandelen!
In tactisch opzicht werd het eerste kwartaal gekenmerkt door een uitgesproken tijdelijke verhoging van
het aandelengewicht, ten koste van de meest kwaliteitsvolle obligaties vanaf het compartiment ‘Balanced’.
Inzake aandelen werden tijdelijk de volgende tactische doelstellingen nagestreefd:
• verdere aankoop van Europese en Amerikaanse aandelen;
• blootstelling van de portefeuilles aan het segment van de small- en mid-caps;
• rekening houden met het thema van de uitgaven voor uitrusting.
Het hele eerste kwartaal lang werden de Europese en Amerikaanse aandelenposities verder uitgebreid.
De compartimenten hebben nu een grote tijdelijke overweging in aandelen, waarbij de beheerders de
voorkeur geven aan Europa boven de groeilanden en de Verenigde Staten. Deze globale positionering
is gerechtvaardigd door de aantrekkelijke waardering van de aandelen (alle regio’s samen), de mooie
winstgroeiprognoses en de grotere risicoappetijt.
Om deze eerste doelstelling te behalen, voerden de fondsbeheerders verscheidene transacties uit.
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Dankzij de grondige herstructurering van de ‘core business’
van de groep en de centralisatie in de Benelux vinden de
fondsbeheerders het ING-aandeel bijzonder aantrekkelijk.
Bovendien zal de banksector ook zijn voordeel doen met de
kleinere risicoaversie.
Het TOTAL-aandeel biedt voor eenzelfde dividendrendement
een hoog disagio in vergelijking met de sector. Bovendien
overtuigden het schuldafbouwprogramma en het 10% hogere
koersdoel de fondsbeheerders om hun positie in dit aandeel
uit te breiden.
NOVARTIS werd opnieuw in de portefeuilles opgenomen
op basis van de grotere diversificatie van zijn product/
medicijnengamma, de blootstelling aan de groeilanden,
de veranderingen in het topmanagement en de verwachte
uitgesproken stijging van de resultaten.
Er werden ook twee arbitrages verricht. De eerste arbitrage
betreft de winstgevende verkoop van ZURICH INSURANCE
GROUP, waarvan het koersdoel bijna was bereikt, ten voordele
van CREDIT SUISSE. Aangezien de fondsbeheerders de
banksector verkiezen boven de verzekeringssector, wist de
Zwitserse bankier hen te verleiden met de volgende argumenten:
een lage waardering met een mooi stijgingspotentieel, stevige
en toenemende activiteit op het gebied van vermogensbeheer
en een indrukwekkend programma om de kosten te drukken.
De tweede arbitrage betreft de winstgevende verkoop van AKZO
NOBEL na een prachtige prestatie op korte tijd en de aankoop
van SIEMENS. De Duitse industriewaarde heeft heel wat te
bieden: sterke aanwezigheid in de groeilanden, actief in de
milieusector, weinig schulden en een goed gevuld orderboekje.
Aan het einde van de periode versterkten de portefeuilles hun
aandelenposities in het segment van de small-caps door de
aankoop van het compartiment PARVEST Equity Europe Small
Cap van de bevek naar Luxemburgs recht PARVEST. Er waren
er niet zo veel in de portefeuilles, waardoor ze dankzij deze
aankoop een cyclischer karakter krijgen. Cyclische waarden
zijn vooral te vinden in de sector van de industrie, materialen
(chemie, bouw ...) en duurzame consumptie (auto’s, media
...). Ze hebben de neiging een outperformance neer te zetten
bij stijgende markten en lopen vooruit op het economische
herstel. Er is uiteraard nog geen sprake van groei in Europa,
maar de bedrijven waarin dit compartiment belegt, hebben
een internationale blootstelling en zullen dus waarschijnlijk
onmiddellijk profiteren van het toekomstige economische
herstel in de groeilanden en de Verenigde Staten. Om de
portefeuilles nog sterker bloot te stellen aan deze Amerikaanse
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groei, viel de keuze op het compartiment PARVEST Equity Mid
Cap USA van de bevek naar Luxemburgs recht PARVEST. Dit
compartiment heeft eveneens een “value”-benadering en een
voorkeur voor mid-caps. Hiermee beogen de fondsbeheerders
een diversificatie tegenover de grote posities in ‘growth’aandelen (groei).
Verder werd bij de Amerikaanse aandelen het compartiment
BNPPL1 Equity USA Growth H EUR, dat het dollarrisico afdekte,
gearbitreerd naar het “niet-gehedgede” compartiment BNPPL1
Equity USA Growth, allebei compartimenten van de bevek naar
Luxemburgs recht BNP Paribas L1, na de mooie vooruitgang
van de euro sinds juli 2012. Een verstandige arbitrage na de
recente daling van de euro.
Voor de groeiaandelen is de arbitrage van de bevek
naar Luxemburgs recht MAGELLAN ten voordele van het
compartiment REYL (LUX) GLOBAL FUNDS Emerging Markets
Equities van de bevek naar Luxemburgs recht REYL (LUX)
GLOBAL FUNDS te vermelden. De prestatie van de bevek
Magellan van de voorbije twee jaar stelde teleur. Er was
sprake van een langdurige underperformance afgewisseld
met niet zo sterke oplevingen. De bevek zet traditiegetrouw
een outperformance neer in dalende markten maar dit was
niet het geval in 2011. Bovendien komt er een verandering in
het beheer. De iconische beheerder van de bevek gaat immers
met pensioen. Dit zijn allemaal goede redenen om de bevek
te arbitreren naar het compartiment van REYL (LUX) GLOBAL
FUNDS, waarvan de benadering verschilt van de andere beveks
in de portefeuille. Zijn fundamentele benadering is van het
type ‘bottom-up’ (waarbij de waardenselectie primeert), zeer
dynamisch, aangestuurd door een kwantitatief model. Die
benadering levert uitstekende resultaten op (vijf Morningstar
sterren)*. Hiermee kan het compartiment grote inefficiënties
op de groeimarkten opvangen. Het compartiment heeft een
zeer ruime spreiding en bestaat uit ongeveer 700 waarden.
Het biedt een stevige en opmerkelijke prestatie.
* De methodologie voor de Morningstar sterren is beschikbaar
op www.morningstar.be/be/funds/help/methodology.aspx
De laatste aandelenverrichting voor het kwartaal betreft de
aankoop van een tracker (indexfonds), het compartiment db
x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF van de
bevek naar Luxemburgs recht db x-trackers, waarmee de
fondsbeheerders mikken op het thema van de uitgaven voor
uitrusting of investeringen. Ze verwachten een nieuwe cyclus
investeringsuitgaven voor de bedrijven. De schuldenafbouw
van de ondernemingen ging gepaard met een bevriezing
van de investeringen en een opstapeling van liquiditeiten.

Zodra de onzekerheid is weggeëbd kan een deel daarvan
voor investeringen worden gebruikt. Vooral technologieen industriebedrijven zullen van deze nieuwe cyclus
investeringsuitgaven profiteren. Een deel van de aankoop
werd gefinancierd door de verkoop van de positie in het
compartiment Nevsky Eastern European Fund van de bevek
naar Iers recht Traditional Funds PLC. Dat compartiment belegt
vooral in Rusland en werd verkocht omdat de crisis in Cyprus
er een negatieve impact op kan hebben.

voorkeur geven aan groeilandobligaties in lokale valuta.
Obligaties in harde valuta (USD) deden het recent beter dan de
obligaties in lokale valuta dankzij de inkrimping van de spreads
(renteverschil ten opzichte van de risicoloze obligaties),
die sterker was bij de obligaties in harde valuta dan bij de
obligaties in lokale valuta. De fondsbeheerders verwachten
dat beide curves zullen convergeren, wat de winstneming op
de obligaties in harde valuta en de terugkeer naar obligaties
in lokale valuta rechtvaardigt.

Voor de obligaties werden tijdelijk de volgende tactische
doelstellingen nagestreefd:
• globale afbouw van de obligaties om de aankopen in
aandelen en aandelenbeveks te financieren;
• arbitrage van harde valuta naar lokale valuta voor de
groeilandobligaties;
• ruimere spreiding in flexibele obligatiebeveks.

Ter herinnering: het compartiment BNPPL1 Bond World
Emerging Local werd in mei 2012 verkocht om de nadruk te
leggen op groeilandobligaties in USD en die verkoop was mee
het gevolg van het vertrek van het beheersteam. Ondertussen
is er een nieuw team aan de slag met prestaties die aan de
verwachtingen voldoen.

Er zijn uiteraard weinig liquiditeiten in de portefeuilles wegens
hun geringe rendement en de uitbreiding van de aandelen
wordt dan ook gefinancierd met nieuwe winstnemingen op het
meest kwalitatieve deel van het obligatiesegment.
Zo zijn er enkele verkopen te vermelden in de bevek Robeco
Lux-o-rente naar Luxemburgs recht, VW International
Finance 3,5% 020215, het compartiment Parvest Bond Euro
Government van de bevek naar Luxemburgs recht PARVEST en
een gedeeltelijke of volledige verkoop van de compartimenten
PARVEST Bond Euro Corporate van de bevek naar Luxemburgs
recht PARVEST en PIMCO Global Investment Grade Credit
Fund van de bevek naar Iers recht PIMCO Funds: Global
Investors Series plc. Het waren geen moeilijke keuzes, rekening
houdend met het zwakke potentieel dat het segment van de
kwaliteitsvolle (investment grade) staats- en bedrijfsobligaties
vandaag nog biedt.
De gedeeltelijke of volledige verkopen van de compartimenten
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund van de bevek naar
Luxemburgs recht Nordea 1, TreeTop Convertible International
van de bevek naar Luxemburgs recht TreeTop Convertible SICAV
en/of BNPPL1 Bond Convertible World van de bevek naar
Luxemburgs recht BNP Paribas L1 zijn gerechtvaardigd door
het zwakkere potentieel ten opzichte van aandelen.
In het segment van de groeilandobligaties is de arbitrage van
het compartiment JPM Emerging Markets Debt A A-USD van de
bevek naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds ten voordele van
het compartiment BNPPL1 Bond World Emerging Local van
de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1 te vermelden.
Met deze arbitrage willen de fondsbeheerders opnieuw de

In de categorie “andere obligaties” verhoogden de beheerders
het belegde percentage in bijzonder flexibele obligatiebeveks,
zoals het compartiment Julius Baer Multibond – Absolute
Return Bond Fund van de bevek naar Luxemburgs recht Julius
Baer Multibond. Die compartimenten bieden meer speelruimte
dan klassieke obligatiebeveks dankzij een ruimer universum
instrumenten en strategieën. Ze zijn dus beter in staat om
waarde te creëren in een klimaat met een zeer lage rente.
Voor de alternatieve beleggingen was de tactische en
tijdelijke doelstelling het afbouwen van de goudposities.
De gedeeltelijke verkopen van de tracker Source Physical Gold
P-ETC van de bevek naar Iers recht Source Physical Markets plc
werden voornamelijk verricht om de aankoop van aandelen te
financieren. Het verlies aan momentum voor goud heeft mee
bijgedragen tot die beslissing. Na de verkoop is de goudkoers
overigens verder afgebrokkeld waardoor hij zich nu aan de
onderkant van de prijsvork van de fondsbeheerders bevindt.

Balans van het eerste kwartaal 2013: bevredigende
resultaten
Tactisch gezien werpt de geleidelijke uitbreiding van de
aandelen in de portefeuilles haar vruchten af; de aandelen
doen het beter dan de obligaties.
Ook de sterkere blootstelling van de portefeuilles aan vreemde
valuta tijdens het kwartaal is een goede keuze geweest. De
zeer ruime diversificatie van obligaties leverde verder meer
dan bevredigende resultaten op. Er werd daarentegen wel
wat rendement misgelopen door het ontbreken van Japanse
aandelen en door de overweging van aandelen uit de
groeilanden. Dat wordt voor de groeimarkten ruimschoots
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opgevangen door een zeer winstgevende selectie. De
compartimenten Aberdeen Global – Emerging Markets
Smaller Companies Fund van de bevek naar Luxemburgs recht
Aberdeen Global en Invesco Greater China Equity Fund van de
bevek naar Luxemburgs recht Invesco Funds verdienen hier een
bijzondere vermelding. Algemeen genomen deed de selectie
het goed.
Bij de tegenvallers tijdens het kwartaal is opnieuw het
compartiment BlackRock Global Funds – World Gold van de
bevek naar Luxemburgs recht BlackRock Global Funds van de
partij. Het compartiment lijdt onder het gebrek aan interesse
van de beleggers voor goudmijnen. Bij dit waarderingsniveau
is het vooral belangrijk om geduld te blijven oefenen. In de
selectie individuele waarden waren de fondsbeheerders
ook ontgoocheld over de sterke terugval van ING door de
tegenvallende resultaten in het vierde kwartaal 2012, RIO
TINTO en BELGACOM (onzekerheid over het dividend). Maar de
fondsbeheerders behouden hun vertrouwen in deze waarden.
De waarden die het in 2012 het zwaarst te verduren kregen,
droegen nu het sterkst bij tot de prestatie, zoals DELHAIZE
(veel beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal
2012) en SBM OFFSHORE (dat een oplossing vond voor de
problemen met het YME-project), NOVARTIS, dat onlangs werd
aangekocht, en beveks belegd in Amerikaanse aandelen, zoals
de compartimenten Robeco US Premium Equities van de bevek

8

naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds, ING (L)
Invest US High Dividend van de bevek naar Luxemburgs recht
ING (L) en BNPPL1 Equity USA Growth van de bevek naar
Luxemburgs recht BNP Paribas L1.

3 Samenstelling van het compartiment

Compartiment
op 31/03/13

Balanced
Wereldwijde aandelen buiten Europa

32,08%

Europese aandelen

27,46%

Staatsobligaties en Investment Grade

20,82%

Alternatieve vastrentende producten

12,24%

Liquiditeiten

7,40%

Totaal

100,00%

Lexicon:
Fonds:

Obligatie:

Met fonds, wordt “instelling voor collectieve belegging”(ICB of een

Bewijs van deelname in een geldlening dat verhandelbaar is. Een obligatie heeft

compartiment van een dergelijke ICB) bedoeld.

een vaste nominale waarde waarover doorgaans een vaste rente wordt betaald.

ICB:

Aandeel:

De term “instelling voor collectieve belegging” (ICB) is een algemeen begrip

Eigendomsrecht dat een deel vertegenwoordigt van het kapitaal van een

voor verschillende categorieën van instellingen, zoals beleggingsfondsen,

naamloze vennootschap en dat aan de houder ervan een stemrecht in de

beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en

vergaderingen, een recht op een deel van de winst en een recht op informatie

beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (bevaks). In economisch opzicht

over het verloop van de onderneming verleent.

zijn beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen nauw verwant. De
verschillen situeren zich op juridisch vlak – enkel beleggingsvennootschappen

Volatiliteit:

hebben rechtspersoonlijkheid - of op fiscaal vlak. Typisch voor ICB’s van

Maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking

het open type (beleggingsfondsen met een veranderlijk aantal rechten

naar boven of naar beneden van een waarde ten opzichte van zijn gemiddelde

van deelneming en beveks) is dat hun aantal rechten van deelneming

over die periode. De volatiliteit is een maatstaf voor het risico.

schommelt in functie van het aantal toetredings- en uittredingsaanvragen
van de beleggers. De rechten van deelneming in ICB’s van het besloten type

Duration:

(beleggingsfondsen met een vast aantal rechten van deelneming en bevaks)

De gewogen gemiddelde tijd van de uitkeringen (rente en aflossing) van (een

worden op de beurs verhandeld.-Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het

groep van) obligaties.

beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent
dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds

De looptijd van elke afzonderlijke uitkering wordt gewogen met de

ten belope van maximaal 20.000 euro indien een kredietinstelling of een

contante waarde van de uitkering. De duration is een maatstaf voor de

beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening

rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te

van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige

sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de

eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van

duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan wijzigt de waarde

een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het

van de obligatie met 1% maal de duration.

beschermingsfonds.

High Yield obligaties:
ETF:

Het betreft Speculative Grade obligaties, obligaties met Ratings (bv. bij

Een tracker, ook ETF genoemd (Exchange traded fund) is een instelling voor

Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB -

collectieve belegging gekoppeld aan een index (ook individuele waarden

worden gezien als “Speculative Grade” of een equivalente rating bij Moody’s

zoals bijvoorbeeld fysiek goud). De strategie van een tracker bestaat erin

of Fitch.

de beursontwikkeling van de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te
volgen. De waarde van de portefeuille beweegt samen met de index.
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4 Individuele posities
Valuta

Gemiddelde
aankoopkoers

Laatst gekende
beurskoers

Gewicht binnen de
betreffende activaklasse

Gewicht t.o.v.
totale compartiment

Posities in aandelen en in aandelenfondsen

100,00%

59,54%

WERELDWIJDE AANDELEN BUITEN EUROPA

53,88%

32,08%

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 - Equity USA
Growth (C)

EUR

130,69

180,30

9,76%

5,81%

Bevek naar Iers recht: GOLD P-TEC

EUR

67,91

65,60

8,65%

5,15%

Bevek naar Luxemburgs recht: AMUNDI FUNDS Equity
Emerging World (I)*

EUR

729,02

990,95

6,08%

3,62%

Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO CAPITAL GROWTH
FUNDS - US Premium Equities (C)

EUR

98,73

159,18

4,57%

2,72%

Bevek naar Luxemburgs recht: ABERDEEN GLOBAL Asia
Pacific Equity Fund

EUR

53,52

77,52

4,47%

2,66%

Bevek naar Luxemburgs recht: INVESCO FUND - Invesco
Greater China Equity Fund ( C)

EUR

29,47

40,39

3,53%

2,10%

Bevek naar Luxemburgs recht: FIDELITY FUNDS - Asian
Special Situations Fund

EUR

9,28

13,69

3,48%

2,07%

Bevek naar Luxemburgs recht: REYL (LUX) Global Emerging
Markets Equity Fund (C )

EUR

161,37

161,37

3,48%

2,07%

Aandeel: NOVARTIS

EUR

51,78

67,45

2,35%

1,40%

Bevek naar Luxemburgs recht: ABERDEEN GLOBAL Emerging
Markets Smaller Companies I2*

EUR

12,34

20,84

1,93%

1,15%

Bevek naar Luxemburgs recht: ING (L) INVEST US High
Dividend

EUR

246,28

402,39

1,75%

1,04%

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST Equity USA Mid
Cap (C )

EUR

122,60

159,92

1,61%

0,96%

Aandeel: CREDIT SUISSE GROUP

EUR

21,44

24,91

1,29%

0,77%

Bevek naar Luxemburgs recht: BLACKROCK GLOBAL FUNDS World Gold (D2) - usd

EUR

46,28

44,29

0,94%

0,56%

46,12%

27,46%

Bevek naar Frans recht: EASYETF DJ STOXX 600

EUR

32,05

33,46

12,61%

7,51%

Aandeel: MICHELIN B-SHS

EUR

67,08

65,25

3,46%

2,06%

Aandeel: SBM OFFSHORE

EUR

12,53

12,91

2,77%

1,65%

Aandeel: SANOFI

EUR

54,81

79,27

2,73%

1,62%

Aandeel: KONINKLIJKE DSM

EUR

40,93

45,41

2,42%

1,44%

Bevek naar Luxemburgs recht: DB X-TRACKERS Stoxx® MSCI
World Indusrials TRN Index*

EUR

16,30

16,31

2,37%

1,41%

Aandeel: AXA

EUR

12,63

13,41

2,21%

1,32%

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST Equity Europe
Small Cap (C )

EUR

119,35

119,79

2,16%

1,29%

Aandeel: SIEMENS

EUR

87,78

84,03

2,16%

1,28%

Aandeel: ING

EUR

6,28

5,54

1,98%

1,18%

Aandeel: BELGACOM

EUR

23,64

19,40

1,79%

1,07%

Aandeel: ALLIANZ

EUR

86,30

105,95

1,62%

0,96%

Aandeel: WOLTERS KLUWER

EUR

14,21

17,04

1,62%

0,96%

Aandeel: TOTAL

EUR

37,26

37,36

1,59%

0,95%

Aandeel: ROYAL DUTCH SHELL B

EUR

25,47

21,85

1,59%

0,95%

Aandeel: RIO TINTO (GBP)

EUR

37,84

30,85

1,19%

0,71%

Aandeel: DELHAIZE

EUR

45,00

42,56

1,09%

0,65%

Aandeel: GDF-SUEZ

EUR

21,62

15,02

0,77%

0,46%

EUROPESE AANDELEN

(Ontwikkeling op basis van de laatst gekende koers van het kwartaal)
* ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal en niet gecommercialiseerd in België
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Valuta

Duration
(in jaren)

Gemiddelde
aankoopkoers

Laatst gekende
beurskoers

Gewicht binnen de
betreffende activaklasse

Posities in obligaties en in obligatiefondsen
STAATSOBLIGATIES EN Investment Grade

Gewicht t.o.v.
totale compartiment

100,00%

33,06%

62,98%

20,82%

Bevek naar Luxemburgs recht: PICTET FUND LUX Emerging Local

EUR

5,26

159,75

208,55

10,04%

3,32%

Bevek naar Luxemburgs recht: FRANKLIN
TEMPLETON GLOBAL

EUR

-

16,64

17,20

7,32%

2,42%

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local (C)

EUR

-

131,86

173,68

7,20%

2,38%

Bevek naar Luxemburgs recht: NORDEA 1
Norwegian Bond Fund BI NOK Cap*

EUR

-

24,59

191,21

7,08%

2,34%

Bevek naar Luxemburgs recht: JULIUS BAER
MULTIBOND - Absolute Return Bond Fund EUR C

EUR

-

140,28

140,24

5,51%

1,82%

Bevek naar Luxemburgs recht: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity C

EUR

-

133,64

133,67

5,51%

1,82%

Bevek naar Luxemburgs recht: PICTET FUND - Eur
Short Term High Yield

EUR

-

109,70

110,30

5,32%

1,76%

Obligatie: BNP PARIBAS 3.00% 02/17

EUR

3,67

104,80

105,49

1,85%

0,61%

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST Euro
Corporate Bond - C

EUR

-

158,31

159,79

1,81%

0,60%

Obligatie: IBERDROLA 3.50% 10/16

EUR

3,28

102,78

105,11

1,78%

0,59%

Obligatie: HEINEKEN 2.125 08/20

EUR

6,67

99,73

101,85

1,78%

0,59%

Obligatie: KBC INTL FIN 3.00 08/16

EUR

3,20

103,38

104,76

1,75%

0,58%

Obligatie: BK PSA 3.625% 09/13

EUR

0,45

100,04

100,52

1,24%

0,41%

Obligatie: ENEL FIN 4.875% 03/20

EUR

5,86

104,70

107,08

1,21%

0,40%

Obligatie: XSTRATA FINANCE DUBAI 2.375 1118

EUR

5,18

99,43

100,73

1,21%

0,40%

Obligatie: BNP 2.875% 07/15

EUR

2,18

102,18

104,09

1,18%

0,39%

Obligatie: TELEPHONICA 3.661% 17

EUR

4,02

99,85

104,08

1,18%

0,39%

Bevek naar Luxemburgs recht: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity C

EUR

-

135,79

133,67

0,00%

0,00%

37,02%

12,24%

ALTERNATIEVE VASTRENTENDE PRODUCTEN
Bevek naar Luxemburgs recht: BLUEBAY Emerging
Market Corporate Bond Fund

EUR

-

114,09

162,71

10,16%

3,36%

Bevek naar Luxemburgs recht: AXA IM FIIS US
Short Dur HY B(H)-C EUR*

EUR

-

150,09

155,34

9,56%

3,16%

Bevek naar Luxemburgs recht: UBAM Global High
Yield Solution IH € Acc*

EUR

-

106,94

121,04

5,44%

1,80%

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World (C)

EUR

0,06

124,07

135,36

5,32%

1,76%

Bevek naar Luxemburgs recht: BLUEBAY Emerging
Market Corporate Bond Fund

EUR

-

179,64

179,54

3,48%

1,15%

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex Japan - C EUR

EUR

-

115,74

148,93

3,06%

1,01%

Liquiditeiten

Valuta

Gewicht t.o.v. totale compartiment

Totaal

EUR

7,40%
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20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP
PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C)

USD

174,73

5,42%

25/03/13

Bevek naar Frans recht: EASYETF DJ
STOXX 600

EUR

33,85

2,66%

20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP
PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local
(C)

USD

28/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: REYL (LUX)
Global Emerging Markets Equity Fund (C )

EUR

161,37

2,07%

26/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: JULIUS
BAER MULTIBOND - Absolute Return Bond
Fund EUR C

EUR

140,28

1,85%

25/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity
C

EUR

133,64

1,84%

25/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: DB
X-TRACKERS Stoxx® MSCI World Indusrials
TRN Index*

EUR

16,30

1,42%

21/02/13

NOVARTIS

CHF

63,94

1,35%

25/03/13

SIEMENS

EUR

87,78

25/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST
Equity Europe Small Cap (C )

EUR

Gewicht verrichting
vs.
totale
compartiment

Naam

Koers

Datum

Valuta

Gewicht verrichting
vs.
totale
compartiment

Koers

Valuta

5 Uitgevoerde verrichtingen: aankopen en verkopen

Datum

Naam

20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: BNP
PARIBAS L1 - Equity USA Growth H EUR
(C )

EUR

110,71

4,72%

25/03/13

Bevek naar Duits recht: ISHARES STOXX
Europe 600*

EUR

29,97

3,05%

26/03/13

Bevek naar Frans recht: MAGELLAN

EUR

1659,13

2,68%

20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Emerging Markets
Debt Fund (acc) - USD

USD

118,15

2,00%

25/03/13

AKZO NOBEL NV

EUR

52,42

1,26%

21/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: ISHARES
STOXX Europe 600*

EUR

28,84

1,04%

20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: NORDEA 1
Norwegian Bond Fund BI NOK Cap*

NOK

188,06

0,89%

21/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: ZURICH
FINANCIAL SERVICES

CHF

252,16

0,85%

25/03/13

Bevek naar Iers recht: NEVSKY Eastern
European USD*

USD

82,69

0,79%

1,34%

26/03/13

TREETOP Convertible International A EUR
Acc

EUR

233,33

0,69%

119,35

1,28%

21/02/13

DT 4.375% 06/14

EUR

104,58

0,63%

26/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO
Lux-o-Rente EUR (I)*

EUR

134,95

0,46%

26/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity
C

EUR

133,69

0,43%

27/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: AXA IM FIIS
US Short Dur HY B(H)-C EUR*

EUR

155,35

0,42%

Bevek naar Luxemburgs recht: PICTET
FUND LUX - Emerging Local

USD

208,04

0,32%

Verrichtingen op waarden: aankopen

Verrichtingen op waarden: verkopen

176,02

2,16%

21/02/13

ING

EUR

6,29

1,28%

21/02/13

MICHELIN B-SHS

EUR

67,25

1,01%

25/03/13

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST
Equity USA Mid Cap (C )

USD

157,94

0,94%

21/02/13

CREDIT SUISSE GROUP

CHF

26,48

0,78%

21/02/13

XSTRATA FINANCE DUBAI 2.375 1118

EUR

99,28

0,46%

21/02/13

TOTAL

EUR

37,22

0,34%

26/03/13

21/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: PICTET
FUND LUX - Emerging Local

USD

212,10

0,29%

21/02/13

IBERDROLA 3.50% 10/16

EUR

104,28

0,28%

20/02/13

Bevek naar Luxemburgs recht: UBAM
Global High Yield Solution IH € Acc*

EUR

118,97

0,29%

21/02/13

BNP PARIBAS 3.00% 02/17

EUR

106,01

0,28%

Bevek naar Luxemburgs recht: AXA IM FIIS
US Short Dur HY B(H)-C EUR*

21/02/13

EUR

158,56

0,28%

25/02/13

EUR

154,33

0,28%

Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST
Euro Corporate Bond - C

*
*
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ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal
en niet gecommercialiseerd in België

ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal
en niet gecommercialiseerd in België

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced
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Belangrijk Bericht
De divisie Private Banking van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel,
RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702 (“BNP Paribas Fortis Private Banking”)*, is verantwoordelijk voor het opstellen en
verspreiden van dit document.
Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Dit document vormt
geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels
en bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied.
De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van
objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan
ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document.
Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie
met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen,
onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De fiscale behandeling hangt
af van individuele omstandigheden en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Valutaschommelingen kunnen het
rendement van beleggingen beïnvloeden.
Een beslissing dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een
zorgvuldige analyse van uw vermogen, en in voorkomend geval, na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van
professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs).
Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en dient
vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik
van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk
contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen.
* BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale
Bank van België en de controle inzake beleggers - en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten
en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als
tussenpersoon van AG Insurance NV.

http://www.bnpparibasfortis.be/privatebanking

BNP Paribas Fortis nv
Warandeberg 3, B-1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE 403.199.702 - FSMA-nr. 25.879 A
Verantwoordelijke uitgever
A. Moenaert
BNP Paribas Fortis (1QB3A)
Warandeberg 3, B-1000 Brussel
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