Evolutie van uw belegging
Smart Fund Plan Private
AG Life Equities World
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 Equities World is samengesteld uit
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Sectoriële spreiding
Financiën

23,69%

Consumptie (Duurzaam)

15,24%

Industrie

12,87%

Informatietechnologie

11,92%

80,00 EUR

Gezondheidszorgen

10,13%

Op 31/12/2015

111,45 EUR

Consumptie (Basis)

8,31%

Instapkosten

Max 3,00%

Materialen

6,18%

Beheerskosten

Max 1,75%

Energie

4,92%

Technologie

4,91%

Nutsbedrijven

1,83%

Technische Kenmerken
Totale activa

104.261.186 EUR

Eenheidswaarde
Bij lancering

Taks op de premie

2,00%

Oprichtingsdatum

17/05/2006

ISIN-Code

BE0946195576

SRW-Code

946195-57

BASF SE

3,18%

ING GROEP NV-CVA

1,93%

HUGO BOSS AG -ORD

1,45%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

1,38%

AXA SA

1,38%

INTESA SANPAOLO

1,24%

BAYER AG-REG

1,04%

TOTAL SA

1,01%

NOKIA OYJ

0,90%

KONINKLIJKE KPN NV

0,90%

Geografische spreiding van de portefeuille
Eurozone

55,42%

Noord Amerika

26,12%

Europa Ex-EMU

12,89%

Azië

4,88%

Emerg. Markets

0,54%

Emerg. Europa

0,15%
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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 aandelen
Onderliggende fonds
Equity Euro Core
Equity Blend Euro
Equity Best Selection Euro
Equity Euro Market
Equity Broad Euro P
Equity Global Quant Enhanced
Equity Global Growth Core
Equity Global Value Core
Equity World Passive
Russell Global Regional Equity Fund
Totaal

Beheerders

% in het fonds
AG Life Equities World

Invesco

16,83%

Financière de l'Echiquier

5,91%

BNPPIP

8,77%

BlackRock

16,71%

BNPPIP

2,31%

AQR

9,86%

Fiera Capital

5,84%

Barrow Hanley

4,82%

BNPPIP

4,49%

Russell Investments

24,46%
100,00%
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Commentaar van de beheerders

Op jaarbasis boekten de internationale aandelenmarkten een jaarprestatie van 10,42% in EUR en
van 8,41% in het laatste kwartaal van 2015. De koersstijging van de VS-aandelen valt vooral toe
te schrijven aan de opleving van de dollar. Geografisch bekeken kwam Japan in 2015 het sterkst
voor de dag, gevolgd door de EMU-zone. December 2015 was wereldwijd ook volatieler door
de ongerustheid over de groeivertraging in China, de vrije val van de grondstoffenprijzen en de
impact op de producerende landen of groeilanden. De defensieve sectoren hebben dit het best
verteerd.
Het fonds AG Life Equities World laat een jaarprestatie van 12,02 % optekenen, en van 6,62 % in
het vierde kwartaal.
De onderliggende fondsen boden heel goed weerstand tegen de “risk sell-off” van december, maar
konden niet in dezelfde mate mee profiteren van de stijgende markten in oktober en november.
Invesco ging met zijn tegendraadse aanpak gebukt onder zijn positionering in de energiesector en
de materialen (papier).
BlackRock: de thema’s waarop deze beheerder inzet, zoals fusies/overnames en
ondergewaardeerde bedrijven met weliswaar stabiele inkomsten, bleken lonend.
BNPP IP benadeelde het fonds door een selectie van bank- en verzekeringsaandelen, maar blijft
mikken op een Europees herstel.
De aandelenselectie van Financière de l’Echiquier ten slotte, met als thema de groeiversnelling
van bepaalde economische sectoren, woog op de prestatie van het fonds in het laatste kwartaal.
Value-beheerder Barrow deed het minder goed dan de markt in haar geheel door zijn stijl-bias,
die al enkele jaren uit de gunst valt, maar wel de beoogde diversificatie oplevert.
Fiera, een groeibeheerder die gericht is op de bescherming van de kapitaalinleg, leverde een
positieve bijdrage tot de prestatie van het fonds, zowel op jaarbasis als in het laatste kwartaal.
AQR, kwantitatief beheer, boekte een licht negatief resultaat op kwartaalbasis.
Russell, een specifiek dakfonds voor AG Insurance, slaagde er in het vierde kwartaal evenmin in
om beter te presteren dan de markt.
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Deze brochure betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance,
aangeboden door BNP Paribas Fortis.
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Warandeberg 3
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BTW BE 0403.199.702
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