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Vooruitzichten

Tijdens het tweede kwartaal van 2016 hebben we een stabilisering van de macro-economische omgeving kunnen vaststellen, na een
afkoeling tijdens de eerste maanden van het jaar. Deze stabilisering komt tot uiting in de “surprise index”, die weergeeft of de economische
data positief verrassen of eerder teleurstellen. Zowel in de VS als de Eurozone zien we een duidelijk herstel sinds het einde van het
eerste kwartaal.
Nochtans startte het kwartaal op een negatieve noot: het
Internationaal Monetair Fonds stelde de globale groeiverwachtingen
neerwaarts bij. De globale groei zou in 2016 uitkomen op 3,2% (in
plaats van 3,4%). Ook volgend jaar zou de economie iets langzamer
groeien dan verwacht. Het IMF is in haar kwartaalupdate een
duidelijke voorstander van het lage rentebeleid van de centrale
banken, gezien een rentestijging een economisch herstel in de weg
zou staan en de rentelasten van overheden en bedrijven fors zou
doen stijgen. Bovendien zien ze heil in structurele hervormingen van
de arbeidsmarkt en zouden overheidsuitgaven de economie verder
kunnen aanzwengelen.
In de Verenigde Staten bleven alle indicatoren wijzen op een
stabilisatie van de groei. De ISM index blijft wijzen op een herstel en
de fabrieksbestellingen gingen voor de derde maand op rij omhoog.
Verder daalde de werkloosheid tot 4,7%.
Ondanks deze stabilisatie lijkt de Amerikaanse centrale bank de
rente langer dan verwacht laag te houden. De financiële markten
gaan nog uit van één renteverhoging tot eind 2017.
In de eurozone zien we een lichte verzwakking van de meeste
indicatoren. De voorlopende indicator van de OESO is al een
tijdje aan het afkoelen en werd de voorbije maand zelfs negatief.
Dezelfde tendensen zien we ook in andere cijfers terug. Zo stijgt de
industriële productie nog met 1,5% op jaarbasis, komende van een
groei van 2,5%. Kleinhandelsverkopen stijgen met 2%.
De euro daalde met zo’n 3% ten opzichte van de dollar wat goed
nieuws zou moeten zijn voor de export. De voorbije maanden
kregen exportbedrijven het moeilijk doordat de euro niet langer
deprecieerde, maar de huidige waardedaling zou de komende
maanden moeten leiden tot een betere concurrentiepositie.
China kende tenslotte een verdergezet herstel. Het energieverbruik
steeg met 2% op jaarbasis, wat betekent dat bedrijven de productie
hebben verhoogd. De industriële productie steeg met 6,8%.
De belangrijkste gebeurtenis het voorbije kwartaal kwam vanuit het
Verenigd Koninkrijk: tijdens het Brexit referendum heeft de Britse
bevolking met een vrij duidelijke meerderheid gekozen om uit de
Europese Unie te stappen. Ondanks de peilingen van de voorbije
dagen, die op een lichte voorsprong wezen voor het “remain” kamp,
stemde 52% van de Britten voor een Brexit.
We staan daardoor voor een periode van onzekerheid en hogere
volatiliteit op de financiële markten. De initiële marktreactie was
dan ook duidelijk negatief:
• Aandelenbeurzen daalden met ongeveer 10%
• Rentevoeten gingen verder omlaag. De Duitse 10jaars rente
daalde tot -0,10% en de Belgische OLO rente zakte naar 0,35%. De
spread, of de risicopremie van perifere overheidsobligaties, steeg
met 0,40%.
• Bedrijfsobligaties hielden relatief goed stand maar verhandelde
volumes zijn beperkt
• De bewegingen van de wisselkoersen zijn groot, maar toch
minder erg dan gevreesd: het pond verloor ongeveer 8% tegen
de euro en de euro daalde op zijn beurt met ongeveer 3% tegen
de dollar

Op kortere termijn verwachten we dat de verschillende centrale
banken maatregelen aankondigen of interveniëren in de markten
om een verdere escalatie te vermijden. Zo heeft de Zwitserse
centrale bank al actie ondernomen om een al te grote appreciatie
van de Zwitserse frank te vermijden. De ECB gaat door met
het QE (quantitative easing) programma, waarbij overheids- en
bedrijfsobligaties worden gekocht, en kan eventueel overgaan tot
een versnelling van de aankopen om grote spreadstijgingen tegen
te gaan. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk nog
voorzichtiger zijn met verdere renteverhogingen.
En wat nu?
Op iets langere termijn breekt er een periode van politieke
onzekerheid aan. Er start een onderhandelingsperiode van
twee jaar, waarin de Europese Unie en het VK een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst zullen moeten sluiten. Deze periode
kan eventueel nog worden verlengd. Enerzijds hebben beide partijen
er belang bij de onderhandelingen zo spoedig mogelijk af te ronden,
maar anderzijds kan de EU zich niet al te soepel opstellen. Een zeer
vlotte exit, zonder al te veel economische gevolgen zou immers ook
kunnen leiden tot de verdere opmars van separatistische partijen in
andere landen. Algauw riepen - zoals verwacht -Le Pen in Frankrijk
en Wilders in Nederland al op tot het organiseren van referenda.
De economische impact zou in de Eurozone relatief beperkt moeten
blijven. Zolang er geen nieuw akkoord met het VK is, spreken
de meeste economisten over een 0,1% tot 0,2% lagere groei van
het BBP. In het VK zou de groei 1% tot 2% lager kunnen uitvallen,
doordat bedrijfsinvesteringen waarschijnlijk on-hold worden gezet.
Een deel daarvan zal echter wel kunnen worden gecompenseerd
doordat een daling van het Britse pond in het voordeel zal spelen
van exportbedrijven.
Marktindicatoren
Rentevoeten doken de voorbije maanden opnieuw lager. De Brexit
heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. De Duitse 10 jarige
rente is gedaald tot -0,10%. Ook blijven de marktverwachtingen voor
de komende twee jaar zeer bescheiden, met een verwachte 30 jarige
rente van 0,5% binnen twee jaar.
De spread van andere landen tegenover de Duitse rente bleef al
bij al stabiel. Perifere landen kenden een kleine stijging van de
spread, maar deze bleef binnen de perken gezien de volatiliteit op
de markten.
Bedrijfsobligaties stonden licht onder druk waarbij vooral obligaties
van mindere kwaliteit (high yield bonds) hun spread zagen oplopen.
Hoger gerate obligaties hielden relatief goed stand. Vanuit historisch
standpunt blijft de spread op attractieve niveaus hangen.
Na de zware correctie op de aandelenmarkt zijn Europese aandelen
goedkoop gewaardeerd. We verwachten wel dat we de komende
maanden een onzekere en volatiele periode tegenmoet gaan, waar
politieke verklaringen kunnen resulteren in forse bewegingen op de
aandelenmarkt. Op langere termijn lijken de huidige niveaus echter
zeer interessant.
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Beleggingsstrategie

Jaarlijks rendement
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Het fonds AG Life Real Estate investeert vooral in
Europees vastgoed, hetzij via een directe investering in
deze activa, hetzij via gemeenschappelijke
beleggingsfondsen, hetzij via exchange trade funds
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Sectoriële spreiding
Financiën

Technische Kenmerken

Consumptie (Duurzaam)

Totale activa

14.600.833 EUR

Eenheidswaarde
55,00 EUR

Bij lancering

76,58 EUR

Op 30/06/2016
Instapkosten

Max 3,50%

Beheerskosten

Max 2,00%

Taks op de premie

2,00%

Oprichtingsdatum

5/10/2005

ISIN-Code

BE0945600444

SRW-Code

945600-44

99,95%
0,05%

VONOVIA SE

8,18%

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

7,13%

LEG IMMOBILIEN AG

4,82%

PSP SWISS PROPERTY AG-REG

3,58%

SWISS PRIME SITE-REG

3,49%

SEGRO PLC

3,16%

EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV

2,86%

SHAFTESBURY PLC

2,57%

FONCIERE DES REGIONS

2,12%

FABEGE AB

1,95%

Geografische spreiding van de portefeuille
Eurozone

59,12%

Europa Ex-EMU

40,88%

Risicoklasse
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* De risicoklasse ligt tussen 1 en 7 (waarbij 7 overeenstemt met het
hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en
wordt minstens één keer per jaar opnieuw berekend.
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Samenstelling van het fonds

Posities in real estate
Beheerders

% in het fonds
AG Life Real Estate

AXA WF Europe Real Estate

AXA

41,04%

ING European Real Estate

ING

46,35%

BNPP IP

12,61%

Onderliggende fonds

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Totaal

100,00%
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Commentaar van de beheerders

In een onzekere context, met het referendum over een Brexit en de
verkiezingen in Spanje, waren de markten bijzonder volatiel. Dat de
Britten voor een Brexit stemden, verraste uiteindelijk de markten en
woog zwaar door op de prestatie van de vastgoedsector, die het tijdens
dit kwartaal minder goed deed dan de Europese aandelenmarkt in haar
geheel (-3,04 % vs -1,56 %).
In deze grillige en onzekere omgeving hadden de vastgoedmarkten
van het Verenigd Koninkrijk (-12 % in euro), Nederland (-12,8 %) en
Spanje (-6,6 %) het zwaar te verduren, terwijl Duitsland en Zwitserland
positieve rendementen lieten optekenen, respectievelijk +5,2 % en +5,1
% in euro.
Het fonds AG Life Real Estate noteerde tijdens het afgelopen kwartaal
een negatieve prestatie van -1,56 % (vs -3,04 % voor zijn referentieindex). Sinds het jaarbegin verloor dit fonds 3,94 % (vs -5,69 % voor zijn
referentie-index).
Dat het fonds het tijdens het tweede kwartaal beter deed dan onze
interne benchmark, is onder meer te danken aan de prestatie van het
ING-fonds, dat bijzonder goed weerstand bood tegen de daling van de
markt dankzij zijn onderweging in de VK-markt. Die ging namelijk sterk
gebukt onder de volatiliteit die het gevolg was van de onzekerheid rond
een Brexit.
In vergelijking met de interne benchmark had het ING-fonds lichtjes
te lijden onder zijn onderweging in Duitsland en zijn overweging
in Nederland, maar dat werd helemaal gecompenseerd door zijn
aandelenselectie in onder meer Engeland, Zweden en Nederland.
Het AXA-fonds presteerde iets beter dan onze interne benchmark (+
0,5 %) dankzij zijn overweging in de Duitse vastgoedmarkt, die een
interessant rendement biedt in een context van zwakke economische
groei en lage rente.
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Deze brochure betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance,
aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv
Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0404.494.849
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Fortis Bank nv
Warandeberg 3
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BTW BE 0403.199.702
tussenpersoon verzekeringen
CBFA-nr. 25.879 A

http://www.bnpparibasfortis.be/privatebanking
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