sparen en beleggen

Portfolio Advice
Uw beleggings-gps
ondersteunt u bij
elke beleggingskeuze,
bij elke beslissing.

Met Portfolio Advice beschikt u
over een heuse beleggings-gps
Voor een verre autotocht hebt u liever een gps
aan boord. Dat is veilig, comfortabel en rustiger.
U kunt anticiperen. Wegenwerken vermijden.
Alternatieve routes uitstippelen. Uw gps leidt u
vlot naar uw bestemming. Maar u zit wel aan
het stuur en u neemt de finale beslissingen. Met
Portfolio Advice van BNP Paribas Fortis is dat
net zo. U neemt zelf alle beslissingen, maar u weet
zich gesteund en ondersteund door een volledig
uitgeruste beleggings-gps. Met alle mogelijkheden
van dien:
• In één oogopslag het geheel van uw
portefeuille en van elk onderdeel overzien?
Uw beleggings-gps bezorgt u op regelmatige
basis een compleet portefeuillerapport.
Inclusief alle rendementen, risicoanalyses,
de mate van overeenstemming met uw
beleggersprofiel, enz.
• U overweegt een aankoop of verkoop? Dankzij
de simulatiemodule ziet u meteen de weerslag
van deze aankoop of verkoop op het risico en
de samenstelling van uw portefeuille.
• U wilt het portefeuillerapport aftoetsen?
Tijdens een portefeuillegesprek gaat uw
vertrouwde adviseur op geregelde tijdstippen
samen met u na, hoe u uw portefeuille
beter in overeenstemming brengt met uw
beleggersprofiel. Vrijblijvend voor u.
• Het risico van uw portefeuille overtreft het
geadviseerde risico voor uw beleggersprofiel?
Uw beleggings-gps geeft een bericht.
• Beleggingen op vervaldag? Uw beleggings-gps
waarschuwt u bij elke belangrijke datum.
Tegelijk doet hij u herbeleggingsadviezen aan
de hand op basis van de actuele samenstelling
van uw portefeuille en uw beleggersprofiel.

• Weten wanneer de koers van een effect een
bepaalde onder- of bovengrens bereikt? Uw
beleggings-gps volgt alle waarden van uw
keuze en waarschuwt u.

Analyseren, simuleren en “rebalancing”
met Portfolio Advice
Analyseren
“Is het risico van mijn portefeuille aanvaardbaar?”
“Welk gewicht vertegenwoordigen de verschillende
posities in de portefeuille?” “Kan ik niet
beter sommige posities afbouwen en andere
opbouwen?” “Stemt de portefeuillesamenstelling
overeen met de samenstelling van de
referentieportefeuille voor mijn profiel?”
“In welke richting moet ik mijn portefeuille
eventueel bijsturen?”
Het zijn allemaal belangrijke vragen. Portfolio
Advice bezorgt u de antwoorden in een oogwenk.
Het analyserapport dat u regelmatig ontvangt,
belicht de samenstelling van de portefeuille, het
risico en het rendement. En het bezorgt u tevens
een complete vervaldagenkalender.

Simuleren
Meten is weten. Maar wellicht wilt u een
stap verder gaan. En uw kennis omzetten in,
bijvoorbeeld, het effectief opbouwen of afbouwen
van bepaalde posities. Uiteraard zal uw vertrouwde
adviseur u daarbij graag behulpzaam zijn.
Maar met Portfolio Advice kunt u ook zelf alle
mogelijke aankopen of verkopen simuleren. Dat
doet u binnen PC banking. En u ziet onmiddellijk
het effect dat uw eventuele transacties zouden
hebben op het risico en de samenstelling van uw
portefeuille.
Rebalancing
Uw vertrouwde adviseur zal u regelmatig
uitnodigen voor een portefeuillegesprek. Inzet
van het gesprek is na te gaan of uw portefeuille
dient bijgestuurd te worden. U krijgt tevens
een helder advies over welke posities u kunt
verkopen dan wel kopen om uw portefeuille
(beter) in overeenstemming te brengen met uw
beleggersprofiel.

De portefeuille die Portfolio Advice voor u
volgt, bestaat uit: een Effectenrekening, een
Beleggersrekening, een Spaarrekening plus
eventueel een externe portefeuille voor waarden
die u materieel aanhoudt of bezit bij een andere
financiële instelling…

Risicoalerts en koersalerts dankzij
Portfolio Advice
Risicoalerts		
De toestand op de financiële markten kan snel
veranderen. Portfolio Advice volgt de volatiliteit
van uw portefeuille van kortbij. Volatiliteit geeft
de mate aan waarin de wekelijkse koersen van uw
portefeuille op en neer bewegen. Volatiliteit is dus
een goede maatstaf voor risico.
Zodra de volatiliteit van uw portefeuille te groot
wordt in vergelijking met uw beleggersprofiel,
krijgt u een brief of een persoonlijk bericht in uw
PC banking. U kunt dan contact opnemen met uw
vertrouwde adviseur die samen met u nagaat of en
in welke mate een bijsturing aangewezen is.
Koersalerts
Stel: een bepaald aandeel of fonds heeft recent uw
aandacht getrokken en u vindt het koopwaardig
vanaf een bepaalde koers. Dankzij Portfolio Advice
wordt u verwittigd zodra de inventariswaarde
van fonds X die koers haalt. Idem als u een
winstneming overweegt zodra een aandeel met,
bijvoorbeeld, 20% gestegen is tegenover de
aankoopwaarde.
Portfolio Advice maakt het u zeer gemakkelijk: via
PC banking brengt u het koersniveau in waarop u
verwittigd wilt worden. Zodra dit niveau bereikt
is, krijgt u alweer binnen PC banking een bericht.
Portfolio Advice volgt voor u alle waarden die ú
wenst te volgen.

De Koersalerts kunnen ingesteld worden voor alle
waarden. U hoeft daarom die waarde(n) niet in
portefeuille te hebben.

Portfolio Advice. Inclusief de service
van uw vertrouwde adviseur
Portfolio Advice helpt en begeleidt u bij al uw
beleggingsbeslissingen en keuzes. Het vervangt
evenwel geenszins uw vertrouwde adviseur.
Integendeel, zijn of haar rol voor een optimaal
gebruik van de troeven van uw beleggings-gps
is dé bepalende succesfactor.
Bij de start van Portfolio Advice
Portfolio Advice start met een contract. Daar zorgt
uw adviseur voor. Tegelijk zal hij of zij samen met
u de belangrijkste elementen in uw beleggings-gps
“inladen”. Heel belangrijk zijn daarbij de
rekeningen van de portefeuille die u wilt volgen,
uw beleggersprofiel en eventuele persoonlijke
voorkeuren.
Regelmatig gesprek
U ontvangt regelmatig een uitgebreid
analyserapport. Daarnaast nodigt uw vertrouwde
adviseur u geregeld uit voor een diepgaand
portefeuillegesprek. Deze persoonlijke service is in
het contract van Portfolio Advice opgenomen en
dus ook contractueel gegarandeerd.
Op eender welk moment
U hebt een risicoalert ontvangen dat u enigszins
verontrustte. U wilt een herbeleggingsadvies in
het kader van de vervaldagenkalender van
Portfolio Advice bespreken? U wilt met uw
adviseur het gevolg bespreken dat u zult geven
aan een koersalert? Uw adviseur is op de afspraak!

De adviezen van uw vertrouwde adviseur zijn
steeds vrijblijvend. Portfolio Advice steunt,
begeleidt en adviseert; u neemt alle beslissingen
en maakt alle keuzes.

Probeer nu Portfolio Advice
Beleg als een “professional” en installeer nu
uw persoonlijke Portfolio Advice.
Neem contact op met uw gesprekspartner bij
BNP Paribas Fortis. Uw vertrouwde adviseur doet
meteen het nodige voor het startklaar zetten van
uw Portfolio Advice.

Advies?
Informatie?
Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.

Kantoren

Kom langs in het kantoor
(op afspraak
ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Bel ons op tel. 02 433 40 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
Internet

Surf met uw gsm naar
m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
GSM

BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv,
ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder het
CBFA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv.
BNP Paribas Fortis biedt de verzekeringsproducten van AG Insurance aan.
Fortis Bank nv
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
CBFA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0404.494.849
CBFA-nr. 0079

V.U. : Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel
IN9406 I 02-2011 I 14054

Deze brochure werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met het Europees Ecolabel (registratienummer Dk/11/1).
Ecologisch

