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Vooruitzichten

Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg van de verwachting dat er
bijkomende stimuli zouden komen vanuit Frankfurt maar ook dankzij de positieve Europese bedrijfswinsten en
het stijgende vertrouwen van de gezinnen en aankoopdirecteuren. In de VS verhoogde de Amerikaanse centrale
bank zoals verwacht eind december de korte termijnrente met 25 basispunten ondanks het ontbreken van
inflatoire tekenen in de loonmassa. De dalende olieprijzen en de minder gunstige economische data vanuit
China en Brazilië zorgden voor negatieve rendementen in de laatste maand van het jaar.

ECB-voorzitter Mario Draghi ontgoochelde de markten door het huidige aankoopprogramma te verlengen in de
tijd en niet nominaal te verhogen. Een verklaring hiervoor zou de trage maar toch verder aantrekkende Europese
economie alsook de licht stijgende kerninflatie kunnen zijn. De laatst gepubliceerde data geven een verdere
verbetering weer en de reeds genomen maatregelen (kwantitatieve versoepeling) sijpelen steeds meer door
naar de reële economie. Vooral de Zuid-Europese landen kunnen mooie economische data voorleggen die een
schoolvoorbeeld zijn dat hervormingen en monetaire stimuli het verschil kunnen maken.
Zoals verwacht verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten waardoor de bandbreedte
nu 0,25% – 0,50% bedraagt. De vrijgegeven verslagen van de vergadering laten uitschijnen dat niet alle leden ervan
overtuigd zijn dat de inflatie op middellange termijn richting 2% zal stijgen. Dit verklaart dat in de persconferentie
duidelijk werd onderlijnd dat dit van zeer nabij zal worden opgevolgd. Als men naar de voorspellingen kijkt wat
betreft het verwachte toekomstige renteniveau (the dots) zou de Federal reserve 4 verhogingen van 25 basispunten
kunnen doorvoeren in de loop van 2016.
In de opkomende markten ontstond heel wat nervositeit ten gevolge de verdere daling van de grondstofprijzen
en meer bepaald olie. De vertragende Chinese economie in combinatie met het behouden van de productiequota
door de OPEC-landen zorgt voor een overaanbod en dus dalende prijzen. Ook de tussenkomst in de wisselkoers
door de PBoC en de data die een verder vertraging in de Chinese industrie benadrukken, zorgden voor
winstnames in december.
Het jaar 2016 wordt naar ons aanvoelen een moeilijker jaar voor voorspellingen (onder meer omdat de monetaire
politiek van de VS en van Europa niet meer gesynchroniseerd is, wat leidt tot tegenstelde krachten op de
globale markten). We verwachten een sterkere prestatie van de Europese economie nu het vertrouwen van
de consumenten en de bedrijven terugkomt. De Amerikaanse economie zal daarentegen een wat tragere groei
kennen door de stijging van de dollar en een daling van investeringen in de olie- en grondstoffensector. China zal
vertragen, maar zonder al te zware schokken, omdat de overheid zal interveniëren waar nodig. We verwachten dat
olieprijzen zullen stabiliseren rond deze of iets hogere niveaus omdat de olieproducerende landen de agressieve
productievolumes niet willen (of kunnen) aanhouden. We verwachten weinig spektakel van de Centrale Banken,
de FED zal langzaam de rente laten stijgen, en dit slechts in beperkte mate. DE ECB zal waarschijnlijk afwachten
en de huidige politiek voortzetten tot in 2017. We verwachten een licht stijgende rente, met een Duitse rente die
eind 2016 tot 1 % kan stijgen dankzij een aantrekkende economie, toenemende inflatie en de afwezigheid van
bijkomende maatregelen door de Europese Centrale Bank. We blijven positief over Europese aandelen aangezien de
waarderingen niet overdreven zijn en de bedrijfswinsten blijven verbeteren.
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Beleggingsstrategie

Jaarlijks rendement

Het fonds AG Life Bonds World is samengesteld uit 100%

15%

internationale obligaties, hetzij via een directe
investering in deze activa, hetzij via derivaten, hetzij via

10%

gemeenschappelijke beleggingsfondsen. De
5%

portefeuille is hoofdzakelijk geïnvesteerd in Broad
Investment Grade maar kan in beperkte mate investeren
in High Yield (Staatsobligaties en bedrijfsobligaties) en
in converteerbare obligaties.
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Asset Allocatie
Obligaties

60.0

Ratingspreiding obligaties
100,00%
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Technische Kenmerken
Totale activa

60.764.011 EUR

Eenheidswaarde
Bij lancering

50,00 EUR

Op 31/12/2015

66,24 EUR

Instapkosten

Max 3,00%

Beheerskosten

Max 1,50%

Taks op de premie

2,00%

Oprichtingsdatum

17/05/2006

ISIN-Code

BE0946196582

SRW-Code

946196-58

Sectoriële spreiding
Overheid

44,18%

Financiële sector

28,26%

Bedrijven

16,89%

Gewaarborgde leningen

10,60%

Convertibles

0,06%

AAA

25,00%

AA

13,76%

A

17,51%

BBB

35,52%

BB

4,20%

B

0,71%

CCC

0,50%

NR

2,81%

Geografische spreiding van de portefeuille
Eurozone

35,53%

Noord Amerika

31,87%

Europa Ex-EMU

18,25%

Azië

9,64%

Emerg. Markets

4,07%

Emerg. Europa

0,64%

Risicoklasse
1

2

3

4

5

6

7

* 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 obligaties
Onderliggende fonds
Bond Sov Euro P
Bond Active Euro Credit+
Bond Active Euro Aggregate
Bond Active Euro Aggregate+
Bond Active Euro Diversified

Beheerders

% in het fonds
AG Life Bonds World

BNPPIP

2,68%

HSBC

8,74%

Insight

9,33%

Wellington

4,20%

Pioneer

4,96%

Standish Mellon

13,10%

Alliance Bernstein

12,39%

Loomis Sayles

13,24%

Bond Active World

PIMCO

12,18%

Bond World Big P

BNPPIP

9,21%

Bond Active Global Aggregate
Bond Active Global Aggregate+
Bond Global Credit+

Russell Global Bond Fund
Totaal

Russell Investments

9,97%
100,00%
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Commentaar van de beheerders

De Barclays Global Aggregate 500 MM (100% afgedekt in EUR) was in 2015 goed voor een return
van + 0,80%. Het fonds zelf zakte in het rood met een return van - 0,79%. De intrajaarlijkse
volatiliteit van de wereldwijde ‘core’ rente (inclusief de rente van de groeilanden), alsook de ‘selloffs’ van risicodragende activa in de tweede helft van 2015 hadden een weerslag op de prestaties
van het fonds.
Zo kregen de activaklasse ‘Credit’ (Investment Grade- en High Yield-bedrijfsobligaties) en de
valuta’s (vooral die van de groeilanden) het dit jaar het zwaarst te verduren, als gevolg van de
toenemende ongerustheid over de Chinese economie en de aanhoudende druk op de energie- en
grondstoffenprijzen.
In het vierde kwartaal bleef het fonds - 0,36% onder de prestatie van de benchmark, met een
negatieve return van - 0,26%.
Het dakfonds ‘Russell Global Bond Fund’ (Global Aggregate) deed het grootste deel van
de prestaties in het fonds teniet, wat vooral te maken had met zijn long-posities in lokale
rentevoeten en valuta’s van groeilanden als Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika. De overweging in de
High Yield-sectoren, in het bijzonder de energiesector, bleek eveneens nefast.
Beheerder Standish Mellon (Global Aggregate) ging in het vierde kwartaal eveneens gebukt
onder zijn overweging van High Yield-obligaties, door de uitgesproken verruiming van de spreads,
en onder zijn long-positie in de Mexicaanse peso, die veel terrein verloor ten opzichte van de
Amerikaanse dollar.
Het vermelden waard ten slotte is de positieve prestatie van PIMCO in het vierde kwartaal
dankzij zijn long-posities in de perifere Spaanse en Italiaanse rente, die een terugval kende
door het inkoopprogramma van de ECB. De doordachte selectie van obligaties in het segment
Bedrijfsobligaties bleek de prestaties eveneens ten goede te komen.
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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

BNP Paribas Fortis is de commerciële naam van Fortis Bank nv
Fortis Bank nv
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0403.199.702
tussenpersoon verzekeringen
CBFA-nr. 25.879 A

http://www.bnpparibasfortis.be/privatebanking
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