Evolutie van uw belegging
Smart Fund Plan Private
AG Life Climate Change
Kerncijfers 31 december 2015 – Trimestrieel

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 Climate Change is samengesteld uit
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Asset Allocatie

45.0

Aandelen

Belangrijkste aandelen
AMERICAN WATER WORKS

3,10%
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100,00%

XYLEM INC-W/I

3,06%

DANAHER

2,53%
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HORIBA

2,47%

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

2,13%

AGILENT TECHNOLOGIES

2,10%

PENNON GROUP

2,06%

PENTAIR PLC

2,00%

PERKINELMER
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WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A
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Technische Kenmerken
Totale activa

20.684.170 EUR

Eenheidswaarde
Bij lancering

Sectoriële spreiding
Industrie

46,41%

Nutsbedrijven

20,46%

Informatietechnologie

11,30%

Materialen

7,28%

50,00 EUR

Consumptie (Duurzaam)

7,08%

50,34 EUR

Gezondheidszorgen

5,38%

Instapkosten

Max 3,00%

Consumptie (Basis)

2,10%

Beheerskosten

Max 1,50%

Op 31/12/2015

Taks op de premie

2,00%

Oprichtingsdatum

Geografische spreiding van de portefeuille
Noord Amerika

53,09%

Europa Ex-EMU

18,23%

Eurozone

12,70%

Azië

8,29%

Emerg. Markets

7,69%

15/02/2008

ISIN-Code

BE0947909256

SRW-Code

947909-25

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 aandelen
Beheerders

% in het fonds
AG Life Climate Change

BNP Paribas Aqua

BNPPIP

48,00%

Parvest Global Environment

BNPPIP

26,00%

Parvest Environmental Opportunities

BNPPIP

Onderliggende fonds

Totaal

26,00%
100,00%
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Commentaar van de beheerders

Het onderliggende fonds BNP Paribas Aqua belegt in kleine en
middelgrote ondernemingen die actief zijn in de hele waterwaardeketen.
In 2015 zette dit fonds een mooie prestatie neer die ruim boven de
verwachtingen van de beheerder (BNPP IP) uitsteeg. De Aqua-strategie
van BNP Paribas overklaste immers regelmatig de benchmark.
Door te beleggen in goed gepositioneerde bedrijven die voordeel
halen uit de groei van de watermarkt, genereert het fonds winsten
uit de strenge nieuwe kwaliteitsnormen van de sector. Onderzoek
wijst bovendien uit dat de bevolkingsgroei en de stijging van de
levensstandaard de komende 20 jaar het waterverbruik met 10 tot 12 %
zullen doen toenemen.
Het onderliggende fonds BNP Paribas Aqua profiteerde van een gunstige
aandelenselectie in diverse watergerelateerde subsectoren, met name
waterbeheer (Veolia Environnement in Frankrijk stijgt met 52 %),
controle op verontreiniging (Perkin Elmer in de Verenigde Staten, stijgt
met 37 %) en irrigatie (Toro in de Verenigde Staten, stijgt met 29 %). Ook
de lage structurele blootstelling aan energie (een daling met – 14 % in
2015) gaf de prestatie een duwtje in de rug.
De vrees omtrent de wereldgroei en de bedrijfswinsten houdt aan,
maar BNPP IP denkt dat de meeste ondernemingen de bijgestelde
winstverwachtingen voor het vierde kwartaal ook zullen inlossen en
voorzichtige prognoses zullen formuleren voor 2016. BNPP IP houdt
voor dit fonds een basisportefeuille aan die samengesteld is uit
hoogwaardige bedrijven.
Het onderliggende fonds Parvest Global Environment is een
van de weinige fondsen die beleggen in alle milieusectoren:
alternatieve energie, energie-efficiëntie, waterbehandeling,
controle van waterverontreiniging, afvalbeheer en beheer van
natuurlijke hulpbronnen.
In het vierde kwartaal boekte het fonds een positieve prestatie van 9,13
% (+ 72 basispunten ten opzichte van de benchmark MSCI World).

De subsector ‘energie-efficiëntie’ leverde de grootste bijdrage, onder
meer dankzij de specialist in isolatiesystemen Sekisui Chemical
Company (energie-efficiëntie van gebouwen, Japan), die de omvang
van zijn orders voor woningen zag stijgen. Ondernemingen die
zich bezighouden met milieuanalyses en gasdetectie, deden het
ook uitstekend. Zo wisten de Amerikaanse bedrijven Thermo Fisher
Scientific en Agilent Technologies te profiteren van een sterke vraag bij
eindklanten. Het nieuws over bepaalde aandelen ondermijnde wel de
prestatie van het fonds: Huaneng Renewables Corporation (promotors
van hernieuwbare energie en de onafhankelijke energieproducenten
(PEI, Hongkong) en Quanta Services (efficiëntie van elektriciteitsnetten,
Verenigde Staten) gingen respectievelijk gebukt onder een ongunstige
windrichting en de lage elektriciteitsprijzen.
In 2015 zette het onderliggende fonds met +7,18 % een sterke
prestatie neer dankzij een uitstekende aandelenselectie op de
milieumarkten (specialist in wandisolatie Kingspan veerde 71 % op).
Het fonds bleef onder de prestatie van de MSCI World-index (- 324
basispunten), voornamelijk door de structurele onderweging van
informatietechnologieën, basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg
(de sectoren die in 2015 het best presteerden).
Het onderliggende fonds Parvest Environmental Opportunities belegt
in internationale aandelen (vooral small caps) die het pact van de
Verenigde Naties inzake MVO-beleggingen naleven.
Ondanks een verlies van - 3,91 % in december liet de strategie
in 2015 een heel knappe prestatie van + 9,07 % optekenen. Deze
verhoudingsgewijs lagere prestatie is vooral toe te schrijven aan de
bedrijven die gevoelig zijn voor de olie- en gassector.
Zelfs wanneer we de minder goede internationale perspectieven in
aanmerking nemen, blijven de fundamentals van de milieugerelateerde
markten positief en verwachten we hogere inkomsten voor 2016. Het
nieuwe milieubeleid in zowel de VS als China en Zuid-Korea is gericht
op het terugdringen van de CO2-uitstoot en biedt ondersteuning
aan de markt.
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