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Detail van de waarde
BNPP B PENSION BALANCED CAP
ISIN-code

BE0026480963

Klasse

Waarde

123.53

Munt

Datum

03/05/2012

Type fonds
Land van uitgifte

Kapitalisatie
EUR

Gemengd
België

Lanceringsdatum van het fonds

14/02/1987

Benchmark

50% Equities + 50% Bonds

Risicoklasse - (van 0 tot 6)

2

Aanbevolen beleggingshorizon

10 jaar

Coupon
Instapkosten

3.0 %

Beurstaks bij instap

0.0 %

Uitstapkosten

0.0 %

Beurstaks bij uitstap
Minimum inschrijving

25EUR

Leverbaar

neen

Beschikbare coupures
Info

Investeringspolitiek
Dit pensioenspaarfonds zal een evenwichtige beleggen opbouwen in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte
en in obligaties enandere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van eenlidstaat van de Europese Economische
Ruimte. In ondergeschikte matekan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft,wordt rekening gehouden met
het economische belang en debeurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met devooruitzichten en specifieke omstandigheden
van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van deportefeuille rekening gehouden met de
voorspellingen inzake derentevoeten die leiden tot een verkorting of een verlenging van deresterende levensduur van de obligaties in de
portefeuille.

Verwittiging
Beleggingsfondsen (in de financiële wereld heeft men het doorgaans over ICB's of Instellingen voor Collectieve Belegging) beleggen het geld van
vele individuele beleggers op gemeenschappelijke wijze in aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed.
Juridisch kan zo'n beleggingsfonds de vorm aannemen van een beleggingsvennootschap naar Belgisch of Luxemburgs recht. Men spreekt dan
respectievelijk van een bevek en een sicav. Het risico van een beleggingsfonds hangt vooral af van de gevolgde beleggingspolitiek.
Een fonds dat belegt in aandelen uit de telecomsector of in obligaties in hoogrentende munten zal bijvoorbeeld een stuk risicovoller zijn dan een
fonds dat enkel kiest voor veilige vastrentende waarden in euro.
Om het risico van een fonds in kaart te brengen, kent BEAMA (= de Belgische vereniging van beleggingsfondsen) aan elk fonds een risicoindicator toe (op een schaal van 0 tot 6; voor fondsen met kapitaalbescherming van Romeinse 0 tot VI). Deze indicator wordt onder meer
gepubliceerd op onze commercial cards en in de prospectus van het fonds.
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