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Beste lezer,
De eerste jaarhelft zit erop. Ondanks bevredigende bedrijfsresultaten behaalden aandelenmarkten
ontgoochelende rendementen. Terwijl het eerste kwartaal beïnvloed werd door een aarzelende Chinese
economie, namen tijdens het tweede kwartaal politieke zorgen de bovenhand.

10

Opvallend is dat staatsobligaties, ondanks nooit geziene lage rentevoeten, voor positieve rendementen
zorgden. Veel heeft natuurlijk te maken met de opgedreven monetaire steun van centrale banken en
de zoektocht naar veilige havens in de afgelopen weken. Industriële grondstoffen en olie tekenden, na
de sterke afstraffing in 2015, voor een fluks herstel terwijl goud een glansprestatie neerzette.

De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
AG Life Portfolio FoF Stability belegt voor 100% in het onderliggende fonds BNPP Portfolio
FoF Stability, een compartiment van het Luxemburgse BEVEK AG Life Portfolio FoF.

Beheerskosten: maximum 2% per jaar (rechtstreeks verrekend in de eenheidswaarden)

Beleggingsbeleid: Dit onderliggende fonds streeft naar toename van zijn vermogenswaarde
op middellange termijn door te belegen in fondsen die beleggen in diverse activaklassen.

Instapkosten: 2,5% bovenop de nettopremie.

Dit onderliggende fonds is een fonds van fondsen dat belegt in instellingen voor collectieve
belegging (ICB’s) die beleggen op de obligatiemarkten, in geldmarktinstrumenten en in
bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in
contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het
genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van
de beleggingen.
Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s
die een absoluut rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB’s
die beleggen in de vastgoed- en grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen
van het Prospectus (beschikbaar via www.bnpparibas-ip.be samen met alle andere
documenten en relevante informatie betreffende het onderliggende fonds).
Wanneer het beleggen in ICB’s tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de
tegoeden van dit onderliggende fonds in bijkomende mate (voor maximaal 15% van het
nettovermogen van het onderliggende fonds) rechtstreeks belegd kunnen worden in de
in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende
activaklassen. In normale marktomstandigheden zal de samenstelling van het
onderliggende fonds gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
- Aandelen: 0%-30%

- Alternatieve instrumenten: 0%-30%

- Obligaties: 30%-90%

- Geldmarktinstrumenten: 0%-70%

De beleggingsstrategie, wat betreft de spreiding van activa, en de selectie van effecten
zullen worden bepaald door de beheerder van het onderliggende fonds AG Life Investment
Partners Luxembourg, op basis van de adviezen van AG Life Fortis Private Banking, een
divisie van AG Life Fortis NV. Elke wijziging beslist door de beheerder van het onderliggende
fonds in functie van zijn strategie en de marktomstandigheden, onder meer op het niveau
van de activaspreiding en de beperkingen zoals hierboven bepaald, zal automatisch
beschouwd worden en in voorkomend geval opgenomen worden in dit beheersreglement.
Dit onderliggende fonds wordt dus actief beheerd en de inkomsten worden systematisch
herbelegd.
Dit onderliggende fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten en/of een beroep doen
op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (“hedging”)
als voor beleggingsdoeleinden (“trading”).

Kosten voor het Smart Fund Plan Private
Kosten verbonden aan het geactiveerde beschermingsmechanisme: 0,20% per
geactiveerd mechanisme op jaarbasis (maandelijks berekend) van de reserve van het
basisfonds. Zolang de/het beschermingsmechanisme(n) zijn/is geactiveerd, worden die
kosten elke maand berekend en automatisch afgehouden via een vermindering van het
aantal eenheden van het basisfonds. De opties die gelinkt zijn aan de Verliesbeperker
zijn gratis.
Geen kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen
Vanaf de 40e dag na de inwerkingtreding van het contract kan de verzekeringsnemer
volledig of gedeeltelijk van het ene fonds naar het andere fonds overstappen. Een
gedeeltelijke overdracht is mogelijk vanaf 1.500 EUR en op voorwaarde dat er in elk
fonds een reserve van minimaal 1.500 EUR overblijft. Geen kosten voor automatische
overdrachten in het kader van de werking van de beschermingsmechanismen.
Afkoopkosten
• De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde tijdens de eerste
zes jaar van het contract.
• Vanaf het zevende jaar is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.
• Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.
Taks op de levensverzekeringen: 2% op de gestorte premies (verzekeringsnemer =
natuurlijke persoon).
• Komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor een belasting
vermindering.
• De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij
afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, conform de fiscale wetgeving van kracht
op 01.06.2015 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het uitgekeerde kapitaal
in geval van overlijden van de verzekerde aan de begunstigde van het contract zal in
principe belastbaar zijn aan successierechten
Het Smart Fund Plan Private is een individueel levensverzekeringsproduct van AG
Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0404.494.849,
aangeboden door AG Life Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, btw BE 0403.199.702,
ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879A voor AG
Insurance nv.
Deze brochure wordt u enkel ter informatie bezorgd.

Waarschuwing: Alvorens een beslissing te nemen, wordt elke belegger aangeraden om
de ‘Financiële infofiche Levensverzekering’ en de “Algemene voorwaarden” te raadplegen
met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan Private,
alsook het beheersreglement van AG Life Portfolio FoF Stability.
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1 Toelichting economisch scenario en strategie
Synthese
In een notendop
Het voorbije kwartaal heeft voor volatiele financiële markten gezorgd. Het begin ervan was veelbelovend. De wereldwijde
aandelenmarkten tekenden in april voor een fluks herstel, wat een paar weken later uitmondde in een zijwaartse beweging.
Een tweede poging werd ingezet in de mei. Helaas zorgden politieke strubbelingen naar het einde van de maand juni voor
een brutale trendommekeer. De halfjaarresultaten van de voornaamste aandelenindexen zijn ontgoochelend. De vlucht
naar veilige oorden en bijkomende monetaire steun (ECB) deden rentevoeten verder afglijden. Hoogrentende obligaties en
obligaties uit groeilanden genereerden positieve rendementen. Net zoals in het eerste kwartaal zorgde goud ook nu weer
voor een puike prestatie.
Van economische twijfels naar politieke zorgen
Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door twijfels over de
slabbakkende Chinese economie en een te bescheiden economisch herstel in de ontwikkelde landen. Bij het begin van het
tweede kwartaal leek de hemel even op te klaren dankzij het
vooruitzicht van minder monetaire verstrakking in de Verenigde
Staten, een algemeen betere wereldwijde economische omgeving en vertrouwenwekkende bedrijfsresultaten. Kort daarna
traden politieke zorgen op de voorgrond. Naarmate de referendumdatum rond de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de
Europese Unie dichterbij kwam borrelde meer onzekerheid op.
Finaal zorgde de verrassende keuze van Britten, om op eigen
benen verder te gaan en uit de Europese Unie te treden, voor
een opdoffer van jewelste op de aandelenmarkten. In de laatste
handelsdagen van het kwartaal kregen we een welgekomen
herstelrally.
Centrale banken staan opnieuw klaar om in te grijpen
Zoals de afgelopen jaren steeds het geval was, verwachten
we ook nu weer dat centrale banken zullen ingrijpen om het
economische gebeuren te ondersteunen en hevige marktbewegingen te beperken:
• De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi,
heeft aangegeven over nog voldoende wapenarsenaal te
beschikken. Enerzijds is er de pas opgestarte aankoop van
bedrijfsobligaties en het gratis geld lenen aan Europese
banken met de verplichting om het uit te lenen aan
bedrijven (T-LTRO). Anderzijds kan geopteerd worden

om de rente nog verder te verlagen, de modaliteiten van
het aankoopprogramma aan te passen of met nieuwe
maatregelen over de brug te komen.
• Mark Carney, de gouverneur van de Britse centrale bank,
bereidt zich voor om monetaire maatregelen uit te vaardigen.
Hij voelt de noodzaak om de Britse economie te ondersteunen
en financiële stabiliteit te garanderen. Economische
vooruitzichten zijn door de Brexit immers verzwakt. Van de
lang verwachte maar steeds weer uitgestelde renteverhoging
is geen sprake meer.
• De Japanse Centrale Bank zien we genoodzaakt om met
meer monetaire ondersteuning over de brug te komen. De
steeds duurder wordende Japanse munt (yen = vluchtmunt)
dreigt een molensteen te worden rond de nek van de Japanse
bedrijven en economie.
• De Amerikaanse Centrale Bank is, na een eerste
renteverhoging van 25 basispunten in december vorig jaar,
op zoek naar een ideaal moment op een volgende stap naar
rentenormalisatie te zetten. Ondank dat de Amerikaans
economie het relatief goed doet, ziet het er door binnen- en
buitenlandse gebeurtenissen niet naar uit dat dit nog voor
het einde van dit jaar zal zijn.
• Tenslotte blijft in China de nood aan bijkomende
begeleiding van zowel politieke als monetaire leiders groot.
Schuldbeheersing en productiviteitsverhoging bij bedrijven
vormen belangrijke uitdagingen.
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Grondstoffenherstel

Rentevoeten blijven dalen

Zowel industriële metalen als olie hebben in 2015 een geweldige inzinking gekend. Aan de basis daarvan: overproductie
en een dalende vraag. In de loop van het tweede kwartaal is
de dalende trend gestopt. Grondstoffen hebben sindsdien een
mooie herstel neergezet maar lijken nu te stabiliseren. Olie
bereikt stilaan een evenwicht tussen vraag en aanbod en zal
de komende maanden eerder zijwaarts bewegen. Tussentijdse
gebeurtenissen zoals productiedalingen door geopolitieke of
klimatologische omstandigheden of plotse productiepieken
kunnen voor volatiliteit zorgen. Ook het potentieel voor industriële metalen is eerder beperkt. Vanuit de groeilanden blijft
de vraag naar grondstoffen gematigd.

De trend lijkt niet te stoppen. Rentevoeten zakken steeds dieper
weg naar nood geziene niveaus. Zowat de gehele rentecurve is
negatief geworden. De verklaring is steeds weer dezelfde Het
opvoeren van het soepel monetair beleid van diverse centrale
banken, het opnieuw uitstellen van bijkomende renteverhogingen in de Verenigde Staten en de zoektocht naar veiligere
geachte oorden tijdens turbulente gebeurtenissen voeden deze
trend. Dit zorgt ervoor dat obligaties tegen alle verwachtingen
in positieve rendementen blijven neerzetten.

Goud blinkt weer
Het gele metaal heeft de herstelbeweging van de eerste
maanden van dit jaar kunnen doortrekken. Het pronkt dan ook
met de prijs van best presterende activaklasse tijdens de eerste
jaarhelft. De zoektocht naar veiligere oorden en het tekort aan
valabele intrestvergoedingen op klassieke producten duwen
beleggers steeds meer naar goud. Het zorgt tijdens volatiele
beursmomenten voor een uitstekende buffer en diversificatie.

Aandelen boven de favorietenlijst
Ondank uitdagende economische omstandigheden blijven we
aandelen voorop zetten. De wereldeconomie groeit op een
bescheiden niveau. Bedrijven rapporteerden recent nog bevredigende kwartaalresultaten en moeten in staat zijn om hun
winstgevendheid op te trekken. Een aantal aandelenmarkten
staat aantrekkelijk gewaardeerd. Het gemiddeld dividendrendement (3 tot 3,5% in de Eurozone) steekt fel af tegenover
de verdampte inkomsten bij tal van vastrentende producten.
In het eerste halfjaar zijn de aandelenprestaties wel sterk
ontgoochelend. Op korte termijn kunnen de aandelenmarkten
onder druk blijven van de afgelopen gebeurtenissen. Op lange
termijn zouden de fundamenten de bovenhand moeten nemen
en het wolkendek verdrijven.

AG Life Portfolio FoF Stability

4

AG Life Portfolio FoF Stability
Evolutie van de NIW van het fonds sinds lancering
(juni 2015)
106
104
102

2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen
in het onderliggende fonds in de loop
van het tweede kwartaal van 2016

100
98
96

De lange schaduw van het Brits referendum

Geannualiseerd rendement van het fonds op
29 juni 2016
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De onderstaande grafiek toont het verloop van de belangrijkste marktindexen
(aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen zoals vastgoed, grondstoffen of
hedgefondsen) in het tweede kwartaal en sinds begin 2016, uitgedrukt in hun referentiemunt en in euro.
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Investment Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB - worden gezien als “investment grade” of een
equivalente rating bij Moody’s of Fitch.
(2) Speculative Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB - worden gezien als “Speculative Grade” of een
equivalente rating bij Moody’s of Fitch.
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2016 is en blijft een volatiel jaar. Na een bijzonder zwakke start,
stond de brede beursindex Stoxx Europe 600 midden februari
17% lager ten opzichte van het jaarbegin; hoop op nieuwe
positieve interventies van de Europese Centrale Bank en de
opvering van de olieprijzen zorgden voor een ommekeer. De
beurzen kenden een herstelbeweging, maar dit herstel werd
regelmatig ondergraven door nieuwe correcties. Twijfels over
de sterkte van de Chinese economie en vragen omtrent het
beleid van de grote centrale banken en de politieke ontwikkelingen in Europa hielden de belegger bezig. Daarbij nam de
discussie rond het Britse referendum een speciale plaats in.
Gelet op de uitslag van de enquêtes, die lieten uitschijnen dat
het aantal ja- en nee-stemmers aan elkaar gewaagd zou zijn,
zou het onverstandig geweest zijn op slechts één mogelijke
uitkomst een positie in te nemen. Daarom besloot het beheer
vooral te anticiperen op de volatiliteit die het referendum zou
veroorzaken door het risicogehalte van de portefeuille te verminderen en dat zowel langs de aandelenkant als langs de
obligatiekant. Daarnaast werd ook de positie in goud verhoogd.
De focus op de politieke perikelen in Europa zorgde ervoor dat
de groeilanden de voorbije maanden relatief goed weerstand
boden. Hoewel we nog steeds overtuigd zijn dat Azië hier de
beste kaarten heeft, besloten we toch ook voor een stuk in de
andere regio’s (Latijns-Amerika en Oost-Europa) te beleggen,
zonder onze globale positie in groeilanden te verhogen. Zij
blijven immers kwetsbaar voor een mogelijke renteverhoging
in Amerika.
Juni stond in het teken van het Britse referendum. De uitslag
hiervan zond een schokgolf door de markten. De zware correctie leverde een aantal opportuniteiten op, waar het beheer
op inspeelde. Het vooruitzicht op een Brexit duwde niet
alleen de aandelenmarkten lager. Ook het pond en in mindere
mate de euro kwamen onder vuur te liggen. Dollar en yen
fungeerden als veilige vluchtheuvels, evenals het goud. De
wereldwijde diversificatie van onze portefeuilles kon in die zin
de schok enigszins afzwakken. Op de obligatiemarkten zakten
de intrestvoeten verder naar historische dieptes. Zo werd de
tienjaarsrente op Duits staatspapier zelfs negatief.

Aandelen: de volatiliteit neemt opnieuw toe
Gevolgde strategie voor het aandelengedeelte van de portefeuille in het tweede kwartaal:
• afbouw van het risico door het afbouwen van de Europese,
Amerikaanse en Japanse aandelen;
• arbitrage op het vlak van de aandelen uit emerging markets.
• gedeeltelijke afbouw van de indekking van het wisselrisico
op Japanse aandelen
• benutten van overdreven marktreactie op Brits referendum
door een arbitrage binnen de Europese aandelen.
Anticiperend op de mogelijke zenuwachtigheid rond het Britse
referendum besloot het beheer in april het gewicht in Europese
en Amerikaanse aandelen te verminderen. Het maakte daarbij
gebruik van een tijdelijke opvering van de markten. In Europa
werd daarbij expliciet de blootstelling op financiële aandelen
verminderd. Ook in Japan werd de aandelenpositie verlaagd,
toen bleek dat de Japanse centrale bank op korte termijn geen
verdere versoepeling van zijn monetair beleid voorstond. Door
dit laatste kon de yen ten volle zijn rol van vluchtmunt spelen
in tijden van onzekerheid. Om de portefeuilles daarvan te laten
profiteren werd besloten het wisselrisico ten aanzien van de
yen niet langer voor de totaliteit van de positie in te dekken.
Het beheer blijft voorzichtig m.b.t de aandelen uit de emerging
markets. We wachten op een verdere bevestiging van de economie in China en op een beter zicht op de renteverhogingen
in de VS om onze posities in de emerging markets te verhogen.
In afwachting van bijkomende actie besloten we om een fonds
dat zich vooral richt op Azië in te ruilen voor een fonds met
een meer gespreide blootstelling op die emerging markets.
De uitkomst van het Britse referendum schudde de financiële
markten door mekaar. Omdat wij er nog altijd van uit gaan
dat er geen recessie komt in Europa besloot het beheer om
van deze scherpe daling te profiteren om een arbitrage door
te voeren binnen het gedeelte Europese aandelen. Daardoor
verhogen we onze blootstelling op deze activaklasse lichtjes.
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Obligaties en valuta’s: afbouw van het risico
Gevolgde strategie voor het obligatiegedeelte van de portefeuille in het tweede kwartaal:
• Afbouw van de posities in converteerbare obligaties
• Aankoop van bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit in euro
Het beheer blijft vasthouden aan een beperkte blootstelling op
obligaties. De extreem lage rentevoeten bieden immers weinig
vooruitzichten voor de belegger. Converteerbare obligaties
kunnen tijdens tijden van zware turbulentie op de financiële markten meegetrokken worden in een negatieve spiraal.
Daarom hebben we, zoals voor het aandelengedeelte, reeds
in april besloten om het risico van het obligatiegedeelte af te
bouwen door een gedeelte van de converteerbare obligaties
te arbitreren. In de plaats kochten we kwalitatieve obligaties
in euro.
Grondstoffen: opportuniteit op de goudmarkt
De stijgende goudprijs herbevestigt de rol van goud als vluchthaven. Niet alleen de toegenomen politieke onzekerheid in
Europa, maar ook technische factoren zoals de verwachte
daling van de goudproductie t.o.v de niveaus van 2015 en aankopen door nationale banken versterken onze overtuiging dat
goud opnieuw in een langdurige opwaartse trend zit. De decorrelatie van goud met andere activaklassen zoals aandelen en
obligaties maken, vooral in deze woelige beurstijden, van goud
een heel nuttige defensieve diversificatie. Daarom werd in de
portefeuilles het gewicht van goud opgetrokken.
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Lexicon:
ICB:

High Yield obligaties:

De term “instelling voor collectieve belegging” (ICB) is een algemeen begrip
voor verschillende categorieën van instellingen, zoals beleggingsfondsen,
beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en
beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (bevaks). In economisch opzicht
zijn beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen nauw verwant. De
verschillen situeren zich op juridisch vlak – enkel beleggingsvennootschappen
hebben rechtspersoonlijkheid - of op fiscaal vlak. Typisch voor ICB’s van het open
type (beleggingsfondsen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
en beveks) is dat hun aantal rechten van deelneming schommelt in functie van
het aantal toetredings- en uittredingsaanvragen van de beleggers. De rechten
van deelneming in ICB’s van het besloten type (beleggingsfondsen met een vast
aantal rechten van deelneming en bevaks) worden op de beurs verhandeld.Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s
en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen
worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 euro indien
een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van
ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of
teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele
verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet
wordt gedekt door het beschermingsfonds.

Het betreft Speculative Grade obligaties, obligaties met Ratings (bv. bij
Standard & Poor’s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB worden gezien als “Speculative Grade” of een equivalente rating bij Moody’s
of Fitch.

ETF:
Een tracker, ook ETF genoemd (Exchange traded fund) is een instelling voor
collectieve belegging gekoppeld aan een index (ook individuele waarden
zoals bijvoorbeeld fysiek goud). De strategie van een tracker bestaat erin
de beursontwikkeling van de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te
volgen. De waarde van de portefeuille beweegt samen met de index.

Hedge fund:
Een beleggingsinstrument met de volgende algemene eigenschappen
• de algemene doelstelling van de fondsbeheerder is een absoluut rendement
te halen en dus het fonds te onttrekken aan de algemene markttendens;
• om dit te bereiken kan het fonds een beroep doen op een zeer brede waaier
van beleggingsinstrumenten (waaronder derivaten als opties, futures, …);
• het fonds voorziet in de mogelijkheid om effecten te shorten (d.w.z. effecten
eerst verkopen en nadien opnieuw aankopen) waardoor waarde kan worden
gecreëerd als de beheerder denkt dat de koers van een effect in de nabije
toekomst zal zakken (hij verkoopt het effect en koopt het wat later goedkoper
terug in) of waardoor het marktrisico voor de portefeuille in zijn geheel kan
worden verminderd door de bedragen van aangekochte en geshorte activa
(volledig of gedeeltelijk) in evenwicht te brengen;
• met het oog hierop kan het fonds leningen aangaan om beleggingen te
financieren die het interessant vindt;
• het fonds kan alleen privé verdeeld worden.

Small caps:
Onder deze categorie vallen de aandelen met een marktkapitalisatie tussen
de 150 miljoen USD en de 2 miljard USD.

Value:
Obligatie:
Bewijs van deelname in een geldlening dat verhandelbaar is. Een obligatie heeft
een vaste nominale waarde waarover doorgaans een vaste rente wordt betaald.

Beleggingsstijl gericht op ondergewaardeerde aandelen waarvan verwacht
dat de markt deze onderwaardering gaat corrigeren

Growth:
Aandeel:
Eigendomsrecht dat een deel vertegenwoordigt van het kapitaal van een
naamloze vennootschap en dat aan de houder ervan een stemrecht in de
vergaderingen, een recht op een deel van de winst en een recht op informatie
over het verloop van de onderneming verleent.

Beleggingsstijl gericht op aandelen van bedrijven die recent een
bovengemiddelde, snelle en sterke groei van de omzet en winst realiseerden
en waarvan verwacht wordt dat ze dit nog voor een langere tijd zullen
blijven doen

Groeilanden:
Volatiliteit:
Maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking
naar boven of naar beneden van een waarde ten opzichte van zijn gemiddelde
over die periode. De volatiliteit is een maatstaf voor het risico.

landen die een achterstand in hun economische ontwikkeling hebben maar
waarvan een snelle economische groei wordt verwacht. Het risico, maar ook
het verwacht rendement van beleggen in groeilanden, is hoger dan van een
belegging in ontwikkelde landen.

Duration:

Mid caps:

De gewogen gemiddelde tijd van de uitkeringen (rente en aflossing) van (een
groep van) obligaties.

Onder deze categorie vallen de aandelen met een marktkapitalisatie tussen
de 2 en 5 miljard USD.

De looptijd van elke afzonderlijke uitkering wordt gewogen met de contante
waarde van de uitkering. De duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid
van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen
reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt
of daalt de rente met 1%, dan wijzigt de waarde van de obligatie met 1% maal
de duration.

Large caps:
Onder deze categorie vallen de aandelen met een marktkapitalisatie boven
de 5 miljard USD.
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3 Samenstelling

Stability

Onderliggende fonds
op 29/06/16

Aandelen

25,33%

Obligaties

52,38%

Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Totaal

7,79%
14,50%
100,00%
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4 Individuele posities

Posities in aandelen

Gewicht t.o.v. totale
onderliggende fonds

Laatst gekende
beurskoers

Valuta

Voor het beheer van het onderliggende fonds in het algemeen geldt één universeel principe: spreiding. Het onderliggende
fonds streeft ernaar voor het beheer van het onderliggende vermogen beheerders te selecteren die uiteenlopende
benaderingen van vermogensbeheer toepassen, variërend van fundamentele beheerders, die uitgaan van een uitgesproken
oordeel op basis van research, tot kwantitatieve beheerders, die voor het portefeuillebeheer gebruik maken van diverse
wiskundige modellen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een combinatie van beheerders die uiteenlopende processen,
stijlen en visies toepassen teneinde de algehele risico- en rendementskenmerken van het onderliggende fonds te
optimaliseren.

25,33%

ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-I2

USD

41,9457

0,53

FAST-EUROPE FUND-Y ACCEUR

EUR

167,46

2,85

FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y ACCUSD

USD

15,89

0,58

ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD

EUR

35,81

0,49

JPM INV-JPM EUR ST DI-CACEUR

EUR

128,44

2,09

PARVEST EQY BEST SEL EURO-I

EUR

207,27

2,30

PARVEST QUANT EQY EUR GURU-I

EUR

151965,13

1,84

S+P 500 THEAM EASY UCITS ETF

USD

108,96

4,71

THEAM QUANT - EQ EUROPE INCOME DEFEN INC

EUR

114,6

1,19

ISHARES EUROPEAN PROP YIELD UCITS ETF

EUR

37,82

0,66

B E SE600 UET CEUR ACT C EUR

EUR

41,115

4,05

DBX EURO STX 50 (DR)

EUR

30,13

0,96

GOLDMAN SACH GL EMMKT EQ-IA

USD

13,96

1,23

ISHARES CORE EM IMI UCITS ET

USD

21,22

0,89

LYX ETF JAPAN TOPIX D-JPY

JPY

12216

0,98

(Waardering op basis van de laatst gekende koers van het kwartaal)
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Laatst gekende
beurskoers

Gewicht t.o.v. totale
onderliggende fonds

Valuta
ABERDEEN GL-BRAZIL BOND-I2-A

USD

856,6121

0,82

ALFRED BERG PENGEMARKED

NOK

103,2975

0,64

NORDEA I SIC-NOR KR-BI-NOK

NOK

197,38

2,74

PARVEST BOND EURO CORP-I

EUR

200,04

9,30

PICTET EUR SHRTRM HI YLD-IEUR

EUR

122,37

2,57

PIMCO GBL INV GRADE I HD ACC

EUR

18,18

4,62

UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40

EUR

1725,66

4,56

AMUN FDS BD GLOB AGG-IHE-C

EUR

1143,79

4,70

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD 3EU

EUR

162,36

1,48

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA

EUR

12,6

3,99

SSGA EURO AGG CORP BOND IND

EUR

14,4041

7,01

BNPP EASY MARK IBOXX EUR LICRP TRK I CAP

EUR

114522,24

3,98

ISHARES BARCLAYS CAP EURO GVT BOND 3-5

EUR

169,14

5,97

ALKEN FUND-ABSOL RET EUR-EU1

EUR

105,84

1,35

GLG INV VI-EUR EQT ALT-INEUR

EUR

110,04

0,95

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A

USD

118,92

2,09

SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC

USD

129,38

3,41

Posities in obligaties

52,38%

Posities in alternatieve beleggingen

Liquiditeiten
Totaal

7,79%

Valuta

Gewicht t.o.v.
totale compartiment

EUR

14,50%

(Waardering op basis van de laatst gekende koers van het kwartaal)
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Belangrijk Bericht
Dit document is enkel beschikbaar voor die cliënten die het betrokken fonds in portefeuille hebben. De divisie Private
Banking van AG Life Fortis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE
0403.199.702 (“AG Life Fortis Private Banking”)*, is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document.
Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Dit document vormt
geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels
en bevat geen beleggingsadvies en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit document
is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek
op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en AG Life Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot
handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document.
Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie
met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen,
onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De fiscale behandeling hangt
af van individuele omstandigheden en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Valutaschommelingen kunnen het
rendement van beleggingen beïnvloeden.
Een beslissing dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een
zorgvuldige analyse van uw vermogen, en in voorkomend geval, na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van
professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs).
Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en
dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander
gebruik van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u
onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen.* AG Life Fortis NV staat
als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake
beleggers - en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). AG Life Fortis NV is
ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV.

http://www.bnpparibasfortis.be/privatebanking

BNP Paribas Fortis nv
Warandeberg 3, B-1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE 403.199.702 - FSMA 25.879 A
Verantwoordelijke uitgever
A. Moenaert
AG Life Fortis (1QB3A)
Warandeberg 3, B-1000 Brussel

