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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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Stratégie d'investissement

Rendement Calendaire
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Le fonds AG Life Equity World Aqua investit
principalement en actions internationales apparentées
au secteur de l’eau.
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Répartition sectorielle
Données Techniques
Actif Total

10.845.738 EUR

Valeur de l'unité

Industrie

52,40%

Entreprises d'utilité publique

24,44%

Technologie de l'information

6,00%

Au lancement

100,00 EUR

Matériaux

5,99%

Le 31/12/2015

133,58 EUR

Soins de santé

5,75%

Frais d'entrée

Max 3,00%

Biens de consommation (durable)

3,93%

Frais de gestion

Max 2,00%

Biens de consommation (base)

1,49%

Taxe sur les primes

2,00%

Date de constitution

1/04/2014

Code ISIN

BE6264783380

Code SVM

2647833-80

DANAHER

3,72%

AMERICAN WATER WORKS

3,55%

TORO

3,48%

XYLEM INC-W/I

3,26%

HD SUPPLY HOLDINGS INC

3,23%

ECOLAB

3,18%

AGILENT TECHNOLOGIES

3,05%

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

2,90%

PENNON GROUP

2,87%

AQUA AMERICA

2,80%

Répartition géographique du portefeuille
Amér. du Nord

59,55%

Europe ex-EMU

20,15%

Zone Euro

10,53%

Asie

6,53%

Marchés Emerg.

3,24%

Classe de risque
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* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant
au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer
dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

Ceci concerne un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis
AG Insurance sa – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
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– TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.

Samenstelling van het fonds

Onderliggende fonds
BNPP L1 Equity World Aqua
Totaal

Beheerders
BNPPIP

% in het fonds
AG Life Equity World Aqua
100,00%
100,00%
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Commentaar van de beheerders

In 2015 zette het fonds AG Life Equity World Aqua een mooie prestatie neer van + 19,77%, een
stuk beter dan de verwachtingen van de beheerder (BNPP IP). De Aqua-strategie van BNP Paribas
overklaste 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 nieuwe, strenge kwaliteitsnormen van de sector.
Onderzoek wijst bovendien uit dat de bevolkingsgroei en de stijging van de levensstandaard de
komende 20 jaar ook het waterverbruik met 10 tot 12% zullen doen toenemen.
Het fonds AG Life Equity World 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.
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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

Verantwoordelijke uitgever
Eric Vanbrusselen
Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

