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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
60%

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
Totale activa

13.546.505 EUR

Eenheidswaarde
55,00 EUR

Bij lancering

80,25 EUR

Op 31/12/2015
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

99,92%

Consumptie (Duurzaam)

0,06%

Consumptie (Basis)

0,01%

Materialen

0,01%

Deutsche Wohnen AG

6,55%

Vonovia SE

6,27%

Leg Immobilien AG

4,05%

Merlin Properties Socimi SA

3,79%

Psp Swiss Property AG

2,81%

Swiss Prime Site AG

2,81%

Shaftesbury PLC

2,71%

Segro PLC

2,28%

FABEGE AB

2,28%

Fonciere Des Regions

2,00%

Geografische spreiding van de portefeuille
Eurozone

56,02%

Europa Ex-EMU

43,98%

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 real estate
Onderliggende fonds
AXA WF Europe Real Estate
ING European Real Estate
Easy ETF Europe
Totaal

Beheerders

% in het fonds
AG Life Real Estate

AXA IM

43,65%

ING

43,62%

BNPPIP

12,73%
100,00%
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Commentaar van de beheerders

Het fonds AG Life Real Estate klokt eind december af op 16,74% en doet daarmee merkelijk
beter dan de Europese en globale aandelenmarkten. Na een sterk oktober (7,49%) werd wat
winst in november (-1%) en december (-2,89%) prijsgegeven The “hunt for yield” blijft de markt
ondersteunen alsook de goedkope financiering dankzij de ECB.
AXA bleef in het vierde kwartaal in lijn met de brede markt en blijft op jaarbasis de beste
beheerder binnen het fonds. Positieve bijdragers over het kwartaal waren overwegingen in WDP(
logistiek Benelux), Merlin Properties (Spanje) en Balder Fastighets (Zweden). Ook het overwegen
van “kleinere” Britse groeiwaarden in stockage en studentenkamers zorgde voor meerwaarden
dankzij de aantrekkende economie in London. Enkele voorbeelden hiervan zijn Safestore, Big
Yellow, Unite en Workspace. Ook het bezitten van Quintain, waarop een overnamebod plaatsvond,
zorgde voor een meer rendement. Het overwegen van de Franse waarden Icade en Terreis was
negatief daar de burelenmarkt in Parijs minder opveerde dan verwacht. Ook het niet bezitten
van2 Duitse small caps, Ado Properties en Conwert Immobilien, woog op het rendement daar de
Duitse vastgoedmarkt verder bleef aantrekken.
ING kon na een positief derde kwartaal opnieuw de brede markt verslaan in het vierde kwartaal.
De beheerder, die de markt in clusters verdeeld, overwoog de Zweedse burelenmarkt en dan
specifiek in Stockholm ten nadele van de grotere Britse spelers. Ook de Franse burelenmarkt en
dan specifiek Parijs werd naar analogie met AXA overwogen. Binnen Groot-Brittanië werd een
evenwichtige blootstelling ingenomen tussen retail en burelen. Geografisch resulteerde dit in
een overweging naar Zweden en Spanje ten nadele van Oostenrijk en België. Over het kwartaal
werd de Duitse blootstelling afgebouwd (Deutsche Wohnen).Deze laatse blijft samen met Vonovia,
Unibail en Klepierre de belangrijkste positie binnen de portefeuille samen met Fabege.
Volledige replicatie van de benchmak (ETF) waarbij de dividenden worden geherinvesteerd in
het actieve beheer van AXA dat ook dit jaar een meerrendement tegenover de benchmark kan
voorleggen.
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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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