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Financiële markten: juli 2018 – december 2018

Aandelen

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in de tweede helft van 2018 per saldo sterk gedaald, terwijl ze in het derde kwartaal in het
algemeen nog stegen. Begin oktober bracht een plotselinge stijging van de obligatierente echter een omslag op de
aandelenmarkten op gang. De correctie werd heviger toen de winstgroei ook een zorg werd, naast de gevolgen van hogere
invoerheffingen en verslechterende vooruitzichten voor de wereldwijde groei. Politieke tumult bracht beleggers ook van hun stuk:
van de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid, aanhoudende onzekerheid over de Brexit en de controversiële Italiaanse begroting
tot politieke onrust in Frankrijk. Dit alles leidde tot neerwaartse druk op de aandelenkoersen.

Amerikaanse aandelen lieten in het derde kwartaal nog een gestage stijging zien. De voornaamste indexen bereikten nog een serie
nieuwe hoogtepunten, gestuwd door groeiende bedrijfswinsten en positieve economische cijfers. In het vierde kwartaal van 2018
kwam er echter een abrupt eind aan de stierenmarkt. Een plotse stijging van de obligatierente bracht in oktober een correctie op
gang. De aandelenkoersen daalden vervolgens verder in december: de groeivooruitzichten voor de economie en de bedrijfswinsten
baarden beleggers zorgen. Politieke spanningen wakkerden de correctie nog verder aan.

Europese aandelen daalden fors in de tweede helft van 2018. De mogelijke impact van hogere invoertarieven baarde beleggers
zorgen en ze werden ook steeds ongeruster over de vooruitzichten voor de wereldwijde groei. Daarnaast bleef de politiek een bron
van zorgen. Frankrijk kampte met het ergste straatgeweld in vele jaren. Het politieke risico bleef ook hoog in Italië: het
begrotingsvoorstel van Rome voldeed aanvankelijk niet aan de richtlijnen van de Europese Unie (EU), maar in december kon toch
een compromis met Brussel worden gesloten.

Obligaties

De wereldwijde obligatiemarkten lagen er aanvankelijk wat zwakker bij. De centrale banken bouwden hun stimulerende
maatregelen verder af en de Amerikaanse centrale bank (Fed) bleef de rente verhogen. Begin oktober stond de rente op 10-jaars
Amerikaanse staatsobligaties op 3,26%, het hoogste niveau in zeven jaar tijd, terwijl de Duitse 10-jaars rente op dat moment de 0,6%
naderde. Obligaties wisten hun verliezen in het vierde kwartaal echter meer dan goed te maken. Bezorgdheid over de mondiale groei
en wereldwijd dalende aandelenkoersen wakkerden de vraag naar minder risicovolle beleggingen aan. De rente op 10-jaars
Amerikaanse staatsobligaties viel terug tot onder de 2,7% en de Duitse 10-jaarsrente tot onder de 0,25%.

Amerikaanse obligaties: Amerikaanse obligaties boekten per saldo winst. De obligatierente liep in het derde kwartaal nog op. De
sterke Amerikaanse economie en aanzwellende inflatiedruk voedden de verwachting dat de Fed het monetaire beleid verder zou
verkrappen. Begin oktober stond de Amerikaanse 10-jaars rente op 3,26%. Het klimaat was echter heel anders in het vierde kwartaal.
Bezorgdheid over de vooruitzichten voor de wereldwijde groei dwongen beleggers om hun prognoses voor verdere
renteverhogingen te herzien. De groeiende vraag naar veiligehavenbeleggingen bood steun aan staatsobligaties. Mede hierdoor
zakte de rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties in december terug tot onder de 2,7%.

Obligaties uit de eurozone boekten in de tweede helft van 2018 een licht positief rendement. Staatsobligaties noteerden een kleine
winst en bedrijfsobligaties een verlies, deels in reactie op de verslechterende situatie op de aandelenmarkten. De obligatierente steeg
het grootste deel van het derde kwartaal maar daalde weer in het vierde kwartaal. Beleggers maakten zich steeds meer zorgen over
de vooruitzichten voor de wereldwijde groei en de vraag naar veiligehavenbeleggingen nam toe. In december viel de 10-jaars rente
op Duitse staatsobligaties terug tot onder de 0,25%. Italiaanse staatsobligaties waren volatiel. Rome wilde niet langer aan de EU-eis
van een kleiner Italiaans begrotingstekort voldoen. De nieuwe coalitieregering wilde liever haar belofte aan de Italiaanse kiezer –
hogere bestedingen en lagere belastingen – inlossen.



Kerninformatie in een oogopslag

Evolutie Euro Stoxx 50: Europese aandelenindex*

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1806/1812/1706/1712/1606/1612/15

Evolutie MSCI World: wereldwijde aandelenindex**
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Evolutie Europese 10-jaarsrente
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◼  België         ◼  Duitsland         ◼  Frankrijk         ◼  Italië         ◼  Spanje
◼  Nederland

* Bron: STOXX Limited - STOXX was op geen enkele wijze betrokken bij het creëren van de gerapporteerde informatie, geeft geen enkele garantie en sluit elke aansprakelijkheid uit
(nalatigheid of dergelijke) - zonder beperking voor de nauwkeurigheid, adequaatheid, correctheid, volledigheid, tijdigheid en geschiktheid voor welk doel dan ook - met betrekking tot
gerapporteerde informatie of met betrekking tot eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen in de MSCI World index of zijn gegevens. Elke verdere verspreiding van dergelijke
informatie met betrekking tot STOXX is verboden.
** Bron: MSCI - Historische informatie, gegevens of analyses mogen niet worden opgevat als een indicatie of garantie voor toekomstige performances, analyse of
voorspellingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.



DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine
31/12/2018

I. Informatie over DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht Carmignac Portfolio Patrimoine.
Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de referte-index
die is samengesteld uit 50% MSCI AC WORLD NR (USD) omgerekend in euro, de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen, en 50% Citigroup WGBI All
Maturities Eur, een wereldwijde obligatie-index.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
3 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van de activa van het fonds is onderhevig aan schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en kan sterk schommelen.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -1,49 -7,68 -10,36 – – – – –
Referte-index – -3,13 -3,98 -2,20 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –
– – – – –

NIW

€ 886,03

II. Informatie over Carmignac Portfolio Patrimoine

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -11,78 -11,78 -9,52 -3,28 -1,97 -0,40
Referte-index -0,07 -0,07 9,56 3,09 37,67 6,60

2014 2015 2016 2017 2018

8,16 0,16 3,18 -0,60 -11,78
15,97 8,35 8,05 1,47 -0,07

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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◼  Fonds (basiswaarde = 100)           ◼  Referte-index (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²
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◼  Fonds           ◼  Referte-index

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -6,37 -7,00
Alpha (%) -0,39 -0,45
Beta 0,45 0,78
Correlatiecoëfficiënt 0,44 0,76
Informatieratio -1,24 -1,51
Tracking error (%) 5,14 4,63
Volatiliteit (%) 4,92 6,78

Rating Morningstar™
Carmignac Portfolio Patrimoine

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine - 31/12/2018

Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%) – Aandelencomponent

302520151050

14,37 (-2,17)Financiële diensten

14,28 (+14,28)Communicatiediensten

12,22 (+5,10)Regionale indexen

10,92 (+5,51)Gezondheidszorg

8,31 (-1,31)Cyclische
consumptiegoederen

6,40 (-13,15)Informatietechnologie

5,70 (-0,04)Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,38 (-1,44)Grondstoffen

3,15 (-5,29)Energie

19,28Andere

◼  Fonds

Geografische spreiding (%)

6050403020100

35,12 (-4,80)Verenigde Staten

10,29 (-0,28)Italië

8,24 (+3,38)Nederland

5,96 (+2,80)Mexico

5,25 (+0,56)India

4,99 (+1,18)Ierland

4,30 (-1,32)Canada

3,79 (-1,28)Verenigd Koninkrijk

3,33 (+1,46)Tsjechische Republiek

18,72Andere

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

MEXICO 7.50% 03/06/2027 2,37
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,70
FACEBOOK INC 1,38
ALPHABET INC 1,28
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1,25
JAPAN 0.10% 01/12/2020 1,15
CZECH REP. ZC 17/07/2019 1,10
BECTON DICKINSON AND CO 1,08
CONSTELLATION BRANDS 1,06
UNITED SPIRITS LTD 0,98

Totaal 13,35

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 611,19 44,49
Aandelen 735,14 53,51
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 848,56 61,77
Afgeleide producten -821,13 -59,77
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Een toonaangevend fonds, erkend om zijn reactievermogen en staat van

dienst.
+ Een actief en niet aan een referte-index gebonden beheer dat wereldwijd op

alle aandelen en obligatiemarkten kansen benut.
+ Een team dat bekend staat om zijn durf en onafhankelijkheid met meer dan

25 jaar ervaring, zowel op de obligatie als op de aandelenmarkten.
+ Een historisch rendement van ruim 25 jaar. Fonds steeds beheerd door

Edouard Carmignac.
+ Macro-economische analyse die is afgestemd op onze overtuigingen op

lange termijn.

Risico's
– Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe

factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de
verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het fonds beïnvloeden.

– Het renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-
inventariswaarde verandert.

– Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar
verplichtingen niet nakomt.

– Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe
beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s
dan de waarderingsvaluta van het fonds.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine - 31/12/2018

Kerninformatie over het onderliggende fonds

Referte-index 50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50%
Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks
geherbalanceerd.

Beheersmaatschappij Carmignac
Oprichtingsdatum 15/11/2013

Fondsbeheerders

David Older & R. Ouahba

Commentaar van de beheerder
De huidige markten tonen een botsing tussen de economische, politieke en monetaire cyclus die ons ertoe heeft gebracht om tijdens het voorbije jaar een defensieve
portefeuille aan te houden die wordt gekenmerkt door groeiaandelen, terwijl we zeer selectief bleven in onze sector- en landenallocatie. Tegelijkertijd hebben we
onze geleidelijke vermindering van het portefeuillerisico voortgezet. In het vierde kwartaal hebben de technologie- en gezondheidssector, na een goede eerste
jaarhelft, geleden onder winstnemingen in een ‘risk-off’ klimaat. Ondanks onze winstnemingen op onze groeiaandelen met een hoge waardering (zoals Amazon), die
werden herbelegd in groeiwaarden met een lagere waardering, heeft onze portefeuille onder deze winstnemingen geleden. Tot slot hebben we ook geleden onder de
zware correctie van de olieprijs die een negatieve impact had op de waarde van enkele van onze energie-aandelen.

In het obligatiegedeelte hadden we, na de rentedaling van de Duitse overheidsobligaties op tien jaar van 0,8% in februari naar 0,5% in april, nieuwe shortposities
ingenomen via rentederivaten op de Duitse ‘Bund’. Het derde kwartaal van 2018 werd echter gekenmerkt door een stijging van het geopolitieke risico met als gevolg
dat de Duitse rente verder daalde omwille van paniekverkopen van perifere overheidsobligaties en de aankoop van ‘safe haven’-obligaties. De sterke volatiliteit van de
Europese overheidsobligaties woog ook op onze positionering.

De onderperformance van het fonds werd geanalyseerd, begrepen en behandeld. Tijdens de laatste jaren hebben we ons alpha-genererend vermogen versterkt door
onze beleggingsteam’s samen te voegen en te focussen op een verbetering van ons beleggingsproces. Bovendien hebben we het beslissingproces van onze ‘top-
down’-overtuigingen versterkt om de implementatie van onze overtuigingen radicaal te verbeteren. Rose Ouahba en David Older zijn nu de enige beheerders van
Carmignac Patrimoine. De filosofie van het fonds blijft ongewijzigd. Het fonds handhaaft zijn ambitie om sterke prestaties op de middellange termijn te bereiken door
middel van alphageneratie, top-down overtuigingen en een rigoureus risicobeheer in deze tijd die wordt gekenmerkt door snelle en scherpe marktcorrecties.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 148.385 +148.385

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

1.910,73 2.279,84 1.373,76 -906,08

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door CARMIGNAC GESTION Luxembourg SA, filiaal van Carmignac Gestion en door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. SA met kapitaal van € 23.000.000. Handelsregister B 67 549 - Luxembourg.
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg, Luxemburg - Tel.: +352 46 70 60 1. www.carmignac.lu

 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097
om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be



DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen
31/12/2018

I. Informatie over DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Deutsche Concept Kaldemorgen van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Deutsche Concept.

Het beleggingsbeleid is gericht op een duurzame groei van het kapitaal. Om dit te realiseren wordt het fonds tot 100% belegd in aandelen, obligaties, certificaten,
geldmarktinstrumenten en cash. Daarnaast mag het fonds worden belegd in afgeleide producten voor indekkings- en beleggingsdoeleinden, onder meer ter
indekking tegen marktrisico's. Het fonds zal worden belegd in diverse markten en instrumenten, afhankelijk van de globale conjunctuurcyclus en de inschatting van
de fondsbeheerder. Tot 20% kan worden belegd in door activa gedekte effecten. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
4 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het fonds belegt in aandelen. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op koersdalingen.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -3,64 -4,71 -3,15 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 992,19

II. Informatie over Deutsche Concept Kaldemorgen

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -3,99 -3,99 – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – -3,99

Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum²

90 90

100 100

110 110

12/1808/1804/1811/12/17

◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-5 -5

-4 -4

-3 -3

-2 -2

-1 -1

0 0

12/17 - 12/18

-3,99

◼  Fonds

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen - 31/12/2018

Samenstelling portefeuille

Geografische spreiding aandelen (%)

50403020100

28,52 (+2,48)Verenigde Staten

17,94 (-7,02)Duitsland

12,20 (+2,31)Frankrijk

10,35 (+1,47)Zwitserland

8,53 (+1,16)Nederland

4,90 (+1,26)Taiwan

4,74 (+0,52)China

3,91 (+3,91)Japan

3,49 (+3,49)Rusland

5,41Andere

◼  Fonds

Sectorspreiding (%)

50403020100

24,43 (+13,67)Communicatiediensten

18,78 (-1,04)Financiële diensten

12,88 (-6,58)Gezondheid

10,49 (-13,65)Informatietechnologie

9,07 (+3,74)Industrie

7,57 (+4,96)Cyclische
consumptiegoederen

6,74 (+0,50)Grondstoffen

5,04 (-2,25)Niet-cyclische
consumptiegoederen

4,98 (+0,66)Energie

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Alphabet Cl.C 2,52
AT & T 2,07
Deutsche Telekom Reg. 1,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 1,51
Novartis Reg. 1,47
Wells Fargo & Co. 1,26
Royal Dutch Shell Cl. A 1,21
ING Groep 1,19
Nestlé Reg. 1,12
Sanofi 1,07

Totaal 14,94

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 1.892,16 29,80
Aandelen 1.962,01 30,90
Instellingen voor collectieve belegging 400,02 6,30
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 1.631,83 25,70
Afgeleide producten 0,00 -5,10
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 457,17 7,20

Opportuniteiten
+ De aandelenprijzen van markten, sectoren en bedrijven kunnen stijgen.
+ Een daling van de rente of een stijging van de prijzen op de obligatiemarkten

en/of een daling van de rentespreads voor High-Yield effecten biedt
rendementskansen.

+ Extra inkomenskansen door het gebruik van afgeleide
beleggingsinstrumenten.

Risico's
– Op elk moment kan de prijs van aandelen dalen tot onder de aankoopprijs.
– De aandelenprijzen van markten, sectoren en bedrijven kunnen schommelen

en dalen.
– Onvoldoende kredietwaardigheid van de debiteur (bereidheid en vermogen

tot terugbetaling) kan de waarde van de obligaties aantasten.
– Door activa gedekte effecten kunnen minder liquide zijn dan

bedrijfsobligaties. Daarbij is er een risico van vervroegde terugbetaling, wat
kan leiden tot prijsfluctuaties.

– De afgeleide producten die opgenomen zijn in het fonds kunnen een sterkere
invloed hebben op de performance dan bij een rechtstreekse aankoop van
onderliggende waarden waardoor een potentieel verlies kan toenemen.

– Investeringen in de grondstoffensector kunnen geassocieerd worden met
illiquide markten en hoge volatiliteit.

– Het fonds kan investeren in activa met verschillende valuta’s. Dit leidt tot een
valutarisico dat afgedekt kan worden.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen - 31/12/2018

Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Deutsche Asset Management
Oprichtingsdatum 05/12/2017

Fondsbeheerder

Klaus Kaldemorgen

Commentaar van de beheerder
Doordat de Amerikaanse rente in de periode tussen half mei en half september tot boven de 3% uitsteeg, verhoogden we de duration van het fonds in de Verenigde
Staten en konden vervolgens profiteren van de daaropvolgende terugval. Na de daling van de rente verlaagden we de duration van het fonds tot deze weer net onder
nul lag.
Daarnaast grepen we de volatiliteit op de obligatiemarkten aan om de kansen die zich aandienden selectief te benutten. Een mooi voorbeeld is de strategische handel
in Turkse staatsobligaties. Het fonds wendde de uitverkoop van Turks schatkistpapier, die het gevolg was van het politieke tumult, aan om daar een positie in te nemen.
Het fondsbeheerteam spreidde de blootstelling over verscheidene obligaties (allen uitgedrukt in euro of Amerikaanse dollar) met looptijden die varieerden van één
tot zeven jaar. De totale blootstelling in dit instrument werd verhoogd naar 4,4%, met rendementen tussen de 3,9% en 9,5% (gewogen gemiddeld rendement van
6,6%). Het fonds profiteerde van het daaropvolgende herstel van 10%.

Onze doordachte en perfect getimede wijzigingen van de netto-aandelenblootstelling pakten gedurende het jaar goed uit, maar door de omvangrijke daling in het
vierde kwartaal kon het aandelenmandje het jaar helaas niet afsluiten met een positieve bijdrage aan het totaalrendement.
Naast de slimme sturing van de netto-aandelenblootstelling had ook de sectorallocatie een gunstige uitwerking. Onze sterke aandelenoverweging in zowel de
sectoren informatietechnologie als gezondheidszorg, die in de MSCI World tot september de best presterende sectoren waren (voordat de sectorindeling van de MSCI
World werd gewijzigd), kwam het fonds ten goede. Onze overweging van aandelen uit de eurozone leverde geen winst op. Toch droeg onze grote positie in Deutsche
Telekom (ruim 5% in het begin van het jaar), met een jaarperformance van 5%, positief bij aan het fondsrendement.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 2 juli 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Deutsche Concept Kaldemorgen gewijzigd in DWS Concept Kaldemorgen. De naam van het interne fonds
werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen naar DB Life DWS Concept Kaldemorgen.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 1.411.752 +1.411.752

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

5.046,40 7.482,80 6.343,18 -1.139,62

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Deutsche Asset Management S.A. Luxembourg, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.A. met eigen vermogen van € 30.677.400. HRB (handelsregister) B25754 - Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 42101-860. www.dws.lu

 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097
om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be



DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

31/12/2018

I. Informatie over DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Multiple Opportunities II (Fonds) van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
(GBF) naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch.

De doelstelling van het beleggingsbeleid van het fonds is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta
van het fonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald.
Het fonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten
(bijv.aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20% van het netto
vermogen van het fonds mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het
fonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere
vermogenswaarden ("derivaten").

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen en bijgevolg
de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -4,77 -5,11 -3,27 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 971,71

II. Informatie over Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -5,25 -5,25 3,99 1,31 – –

2014 2015 2016 2017 2018

– 8,09 4,20 5,33 -5,25

Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum²
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110 110
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140 140
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◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-10 -10

-5 -5
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12/14 - 12/15 12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

8,09

4,20 5,33

-5,25

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar

Volatiliteit (%) 6,94

Rating Morningstar™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II - 31/12/2018

Samenstelling portefeuille

Geografische spreiding (%)

806040200

38,24 (+0,31)Verenigde Staten

22,45 (-0,04)Duitsland

12,95 (-0,78)Zwitserland

5,80 (-3,86)Verenigd Koninkrijk

4,55 (+0,34)Denemarken

4,08 (+2,02)Japan

3,96 (+0,40)Canada

2,94 (-0,54)Nederland

2,30 (+0,78)India

2,74Andere

◼  Fonds

Blootstelling aan activaklassen

120100806040200-20-40

73,50 (+6,50)Aandelen

10,05 (+0,67)Goud (indirect)

8,48 (-5,49)Cash

7,84 (-1,91)Obligaties

0,27 (+0,27)Converteerbare obligaties

-0,14 (-0,04)Andere (incl.derivaten)

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,88
NESTLE 5,59
BERKSHIRE HATHAWAY B 4,99
PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,93
DAIMLER 3,79
NOVO NORDISK B 3,33
ALPHABET - CLASS A 2,93
RECKITT BENCKISER GROUP 2,82
BMW ST 2,72
BARRICK GOLD 2,62

Totaal 41,60

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 416,68 8,11
Aandelen 3.776,35 73,50
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 435,69 8,48
Afgeleide producten -7,19 -0,14
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 516,36 10,05

Opportuniteiten
+ Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referte-indexen.
+ Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën

(aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen
[onrechtstreeks], enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een
uitgebreide waaier aan beleggingen.

+ De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan
buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op het
portefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.

+ Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide
instrumenten.

+ Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen
[onrechtstreeks] (bijv. goud).

Risico's
– De aandelenkoersen kunnen sterk schommelen in functie van de

marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de waarde van het
compartiment. Risico's die eigen zijn aan de marktprijzen voor obligaties, in
het bijzonder in het geval van stijging van de rentevoeten op de
kapitaalmarkten. Verliezen zijn mogelijk. De brede spreiding en de
uitgebreide waaier aan beleggingen kunnen een beperkte participatie aan
een positieve waarde-evolutie van de verschillende beleggingsklassen voor
gevolg hebben. Voor illiquide effecten (beperkt aanwezig op de markt) loopt
men het risico bij de verkoop van activa geen toegang te hebben tot de markt
of ernstige onderwaarderingen van het effect te moeten incasseren.

– De blootstelling aan buitenlandse valuta houdt een wisselkoersrisico in die
een negatieve impact kan hebben op de waarde van het compartiment.

– Indien er gebruik wordt gemaakt van derivaten kan de waarde van het fonds
in grotere mate negatief worden beïnvloed dan bij de aankoop van effecten
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten. Dat kan de risico's en de
volatiliteit van het fonds verhogen.

– De prijs van edele metalen kan bijzonder sterk schommelen. Koersverliezen
zijn mogelijk.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.



DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II - 31/12/2018

Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Flossbach von Storch Invest
Oprichtingsdatum 03/04/2014

Fondsbeheerder

Dr. Bert Flossbach

Commentaar van de beheerder
Het fonds sloot het jaar, dat over het geheel genomen turbulent was, met verlies af. De koers van het fonds kwam vooral in de laatste weken van het jaar onder druk te
staan. In de Verenigde Staten was het bijvoorbeeld de slechtste beursmaand sinds december 1931. Gedurende het jaar was het, dankzij onze ongedekte valutapositie
in dollar en onze brede diversificatie in aandelen, mogelijk de waarde van het fonds relatief stabiel te houden. Bovendien hadden we relatief weinig posities in
technologie en in financiële diensten, sectoren die in het 4de kwartaal sterk onder druk kwamen te staan. In een jaar waar eigenlijk weinig rendement te vinden was,
heeft Multiple Opportunities II de verliezen weten te beperken. We hebben van de prijscorrecties in het 4de trimester gebruik gemaakt om onze aandelenpositie
verder uit te bouwen van 67,5% naar 73,5% terwijl we nog 8,5% cash achter de hand houden voor het geval zich nog verdere opportuniteiten zouden voordoen op de
markt.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 2.280.923 +2.280.923

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

2.661,93 4.396,46 5.137,89 +741,43

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Flossbach von Storch AG, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht. HRB (handelsregister) 30 768 - Keulen.
Ottoplatz 1, D-50679 Keulen, Duitsland – Tel.: +49 221 33 88 290. www.flossbachvonstorch.de
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DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation
31/12/2018

I. Informatie over DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht M&G (Lux) Investment Funds 1.

De BEVEK streeft naar positieve totaalrendementen (de combinatie van inkomsten en kapitaalgroei) over perioden van drie jaar, door een flexibel beheerde
portefeuille van activa die wereldwijd wordt belegd.
De BEVEK wordt beheerd via een uiterst flexibele beleggingsbenadering. De fondsbeheerder heeft de vrijheid om kapitaal toe te wijzen aan verschillende
activaklassen, aangepast aan veranderingen in de economische omstandigheden en de prijzen van activa. De benadering combineert grondig onderzoek om de
’reële’ waarde van activa op middellange tot lange termijn te berekenen, met een analyse van marktreacties op korte termijn op gebeurtenissen om beleggingskansen
te identificeren. Het fonds streeft ernaar het risico te beheren door wereldwijd te beleggen in verschillende activaklassen, sectoren, valuta’s en landen. Indien de
beleggingsbeheerder van mening is dat de kansen beperkt zijn tot enkele gebieden, kan de portefeuille sterk geconcentreerd zijn in bepaalde activa of markten. De
fondsbeheerder zal doorgaans minstens 30% van het fonds in euro houden, en minstens 60% in een combinatie van Amerikaanse dollar, Britse pond en euro.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
3 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Er is geen garantie dat het fonds gedurende deze, of een andere, een positief resultaat zal boeken en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijk belegde bedrag
niet terugverdienen. Het fonds staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -3,29 -8,24 -8,64 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 897,41

II. Informatie over M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,94 -10,94 4,34 1,43 16,06 3,02

2014 2015 2016 2017 2018

9,44 1,64 8,38 8,10 -10,94

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²
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9,44

1,64

8,38 8,10

-10,94

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 7,63 7,60

Rating Morningstar™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Blootstelling aan activaklassen

100806040200-20-40-60

56,59 (+13,32)Aandelen

45,95 (+1,82)Indekking derivaten (cash)

2,32 (+0,30)Converteerbare obligaties

1,87 (+1,55)Bedrijfsobligaties

1,57 (+7,02)Overheidsobligaties

0,48 (+0,02)Wereldwijde obligatiefondsen

-8,78 (-24,03)Cash in het fonds

◼  Fonds

Valutablootstelling (% marktwaarde)

1501209060300-30-60

89,83 (-1,38)Euro

7,40 (+1,73)US dollar

5,21 (+0,28)Mexicaanse peso

3,78 (+0,33)Japanse yen

2,29 (+2,29)Indonesische roepia

-2,17 (-2,17)Filippijnse Peso

-3,04 (-0,13)Singaporese dollar

-4,43 (-0,55)Taiwanese dollar

-7,52 (-1,78)Chinese renminbi

8,64Andere

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Topix Index future 7,89
Kospi Index future 7,01
US government 5Y 6,13
German government 2Y 6,12
German government 30Y 4,93
S&P 500 Index future -5,18
British government 10Y -5,95
German government 10Y -6,17
French government 10Y -7,08
German government 5Y -8,91

Totaal -1,21

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 287,03 3,92
Aandelen 4.143,59 56,59
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 2.721,64 37,17
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 169,87 2,32

Opportuniteiten
+ Belangrijke diversificatie per activaklasse, geografische zone en valuta.
+ Actief en flexibel beheer (blootstelling aan aandelen tussen 20% en 60%).
+ Een zorgvuldig beheersproces dat zich sinds meer dan 15 jaar heeft bewezen.

Risico's
– Risico op kapitaalverlies.
– Blootstelling aan rente-, krediet- en aandelenrisico's.
– De performances zijn onderhevig aan schommelingen van de wisselkoersen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij M&G Investments
Oprichtingsdatum 03/12/2009

Fondsbeheerder

Juan Nevado
(sinds januari 2011)

Commentaar van de beheerder
De fondsbeheerders geloven dat er maar een kleine kans meer bestaat dat de wereld in 2019 in een recessie terechtkomt, ondanks de doemdenkers die positieve
berichten en betere cijfers uit regio's als de Verenigde Staten (VS), China en zelfs Europa liever negeren. Het team blijft inzetten op het aantrekkelijke
waarderingssignaal voor wereldwijde aandelen en de portefeuilles van het fonds zitten dicht bij hun maximumwegingen voor de vermogenscategorie.

Een langdurige zwakte in de favoriete risicomarkten – Europa, Japan en Aziatische aandelen – had een negatieve impact tijdens deze verslagperiode. In termen van
sectoren wogen de Amerikaanse en Europese banken op de performance omdat beleggers zich zorgen maakten over de wereldwijde groeivertraging en het traject
van de Amerikaanse renteverhogingen in de komende maanden. Ook de blootstelling aan oliemaatschappijen kostte het fonds geld doordat grondstoffenleveranciers
in het algemeen leden onder de scherpe daling van de olieprijs, vooral in oktober.

Positief voor de performance was de shortpositie van het fonds in de S&P 500-index, doordat Amerikaanse aandelen, vooral grote technologiebedrijven, ondermaats
begonnen te presteren in vergelijking met andere grote markten.

In tegenstelling tot de eerste helft van 2018 was de voorkeur van het fonds voor staatsobligaties uitgegeven door groeimarkten als Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico en
Indonesië tijdens deze periode over het algemeen goed voor de performance,. Dit kwam doordat beleggers oor hadden naar uitlatingen over een gezonder fiscaal
beleid en duidelijkheid over de politieke omgeving. Dit compenseerde de verliezen van shortposities in Duitse en Britse staatsobligaties, doordat de prijzen van deze
activa stegen toen beleggers op zoek gingen naar beilige havens, vooral tijdens de zomer, toen de markten op de proef werden gesteld. De kleine positie van het fonds
in Amerikaanse staatsobligaties genereerde een heel klein positief rendement en begon tegen het einde van het jaar wat diversificatie in de portefeuille te brengen.

Tijdens de verslagperiode is het gewicht van aandelen in de portefeuille gelijk gestegen, vooral de blootstelling aan de Japanse en de Europese markten: tegen eind
juni bedroeg die zo'n 43% en tegen eind december 56,6%, het hoogste punt sinds begin 2016. De fondsbeheerders geloven dat de wereldwijde aandelen buiten de VS
aantrekkelijk gewaardeerd zijn en worden geruggensteund door sterke kerncijfers van landen en sterke bedrijfswinsten.

De participaties van het fonds in staatsobligaties van opkomende markten bleven deze periode behoorlijk stabiel, met een voorkeur voor de Zuid-Afrikaanse,
Braziliaanse, Mexicaanse en Indonesische markten.

Bij de westerse staatsobligaties behield het fonds zijn shortpositie in waarden zoals Duitse, Japanse en Britse staatsobligaties omdat we die duur vinden en de
rendementen laag liggen. Het team behield de longpositie in tienjarige Italiaanse staatsobligaties die eind juni werd opgenomen, door de overtuiging dat de
rentevoeten van die obligaties een bescheiden diversificatie bieden in vergelijking met andere grote obligatiemarkten.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 1.706.443 +1.706.443

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

3.365,59 7.327,82 7.322,13 -5,69

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Aan het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, werd in Luxemburg een vergunning verleend en het fonds staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Het fonds wordt beheerd door M&G Securities Limited (UK), vermogensbeheerder, gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.
Handelsregister nr. 90776 – Engeland
Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, United Kingdom – Tel.: +44 1268 448 031. www.mandg.be
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I. Informatie over DB Life Nordea 1 Stable Return

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Stable Return Fund van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
(BEVEK) naar Luxemburgs recht Nordea 1.

Het fonds hanteert een strategie met gematigd risico, die tot doel heeft om verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties en valuta wereldwijd met succes te
combineren. Dit is een strategie zonder beperkingen die erop gericht is kapitaalbehoud te waarborgen gedurende een beleggingshorizon van drie jaar en het
rendement binnen deze doelstelling te maximaliseren. Om dit resultaat te bereiken volgt het fonds een evenwichtig risicoprincipe dat streeft naar een positief en
stabiel rendement in de verschillende fasen van de economische cyclus.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
3 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door het aandelengedeelte in het fonds zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de obligaties
veroorzaken als de rente stijgt. Het fonds heeft ook valutaposities die verliezen kunnen opleveren bij ongunstige wisselkoersschommelingen.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -3,47 -4,94 -3,53 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 944,74

II. Informatie over Nordea 1 - Stable Return Fund

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -7,17 -7,17 -2,58 -0,87 9,78 1,88

2014 2015 2016 2017 2018

10,24 2,22 2,63 2,27 -7,17

Evolutie van de NIW over 5 jaar²

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/1812/1712/1612/1512/1412/13

◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/13 - 12/14 12/14 - 12/15 12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

10,24

2,22 2,63 2,27

-7,17

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 4,47 4,44

Rating Morningstar™
Nordea 1 - Stable Return Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Blootstelling aan activaklassen (%)

100806040200-20-40-60

51,81 (+0,14)Aandelen ontwikkelde
markten

48,39 (+15,33)Overheidsobligaties

24,54 (-0,57)Covered Bonds

11,94 (+0,12)Aandelen van opkomende
landen

3,14 (-0,20)Bedrijfsobligaties

2,77 (-0,33)Cash

-12,19 (+9,55)Aandelenfuture

-23,83 (+3,33)Future op vastrentende
effecten

◼  Fonds

Geografische spreiding aandelen (%)

100806040200

54,88 (+1,52)Verenigde Staten

6,14 (+0,78)China

5,67 (-0,28)Japan

5,34 (+0,23)Canada

4,56 (-1,23)Verenigd Koninkrijk

3,48 (-0,13)Korea

3,15 (+0,59)Frankrijk

2,55 (+0,11)Duitsland

2,47 (-0,58)India

11,77Andere

◼  Fonds

Sectorspreiding aandelen (%)

302520151050

18,79 (-2,46)Informatietechnologie

18,63 (-0,49)Gezondheid

13,04 (+13,04)Communicatiediensten

11,87 (-1,56)Niet-cyclische
consumptiegoederen

10,19 (-0,55)Financiële diensten

9,17 (-1,97)Cyclische
consumptiegoederen

7,23 (+0,25)Industrie

5,00 (+1,14)Nutsbedrijven

2,40 (+0,70)Energie

3,69Andere

◼  Fonds

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 3.626,83 33,47
Aandelen 6.907,64 63,75
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 306,15 2,83
Afgeleide producten -5,94 -0,05
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Inkomsten uit obligaties bieden kansen om te profiteren van kapitaalwinsten

in een dalende renteomgeving.
+ Potentiële significante langetermijnprestaties voor aandelen.
+ Kapitaalbehoud vanwege de allocatie op basis van risico evenwichtsprincipes.

Risico's
– Mogelijkheid van verliezen in geval van hoge volatiliteit van de

aandelenmarkten. De intrinsieke waarde van het fonds kan volatiel zijn.
– De rentetarieven zullen waarschijnlijk variëren, de waarde van obligaties zal

dalen wanneer de rente stijgt.
– Mogelijkheid van verliezen als gevolg van ongunstige

wisselkoersbewegingen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Nordea Asset Management
Oprichtingsdatum 02/11/2005

Fondsbeheerders

Asbjørn Trolle Hansen &
Claus Vorm & Kurt
Kongsted

Commentaar van de beheerder
Onze allocatie in aandelen was de enige ongunstige factor tijdens deze periode. Anderzijds leverden onze open valutaposities de grootste positieve bijdrage aan de
prestaties van het fonds, evenals onze vastrentende strategieën en cross-assets strategie (die vastrentende instrumenten en valuta-instrumenten combineert) die ook
positieve resultaten opleverden.

Onze allocatie aan stabiele / laag risico aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten was de ongunstigeste factor tijdens deze periode. Vanuit een meer
gedetailleerd standpunt was dit algemene negatieve resultaat echter alleen te danken aan de bèta van onze aandelenportefeuille, terwijl de laag risico anomalie, die
de alfa is van onze stabiele / laagrisico-aandelen, een positieve bijdrage leverde maar in mindere mate. Onze aandelenposities, die worden geselecteerd op basis van
stabiele fundamentals en aantrekkelijke waardering, hebben inderdaad een defensieve voorkeur. Als zodanig overtroffen ze zowel op absolute als relatieve basis de
bredere aandelenmarkt omdat de risicobereidheid van beleggers wegviel, wat leidde tot een zogenaamde vlucht naar kwaliteit. Dit speelde in het voordeel van meer
defensieve waardeaandelen die het beter deden dan ondernemingen die afhankelijker zijn van een sterke groei. Bovendien was, net als in februari, de forse daling van
december meer "technisch", aangezien beleggers zonder onderscheid aandelen verkochten. Onze defensieve aandelen konden hieraan ook niet ontsnappen.

Positief is dat onze defensieve valuta's, zoals de Japanse Yen, in oktober en december een positief rendement hebben behaald toen de aandelenmarkten instorten,
omdat beleggers op zoek waren naar veilige havens om te navigeren in deze moeilijke financiële markten. Toen de rente eind december daalde, leverden onze
vastrentende strategieën deze periode ook positieve bijdragen dankzij onze blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties. Onze verhoogde allocatie aan
Amerikaanse duratie profiteerde namelijk van de meer terughoudende houding van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell, met nieuwe
mededelingen: drie in plaats van twee renteverhogingen voor 2019 en een aanpassing van het normalisatiebeleid tot dicht bij zijn neutrale niveau. Ten slotte leverde
onze cross-assets-strategie een licht positieve bijdrage in de tweede helft van het jaar.

Tijdens deze periode werd de toewijzing aan onze momentumstrategie opnieuw herschikt in functie van andere defensieve strategieën, inclusief duratie en
defensieve valuta's, vanwege een aantrekkelijker risico / rendementsprofiel.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 562.222 +562.222

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

18.439,84 17.302,01 10.834,69 -6.467,32

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De beheersmaatschappij van het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt is Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier onder nummer S00000620. NV met een kapitaal van € 1.908.336. R.C.S. (handelsregister) B-31619 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan
Nordea Investment Management AB, Denemarken, een onderdeel van Nordea Investment Management AB, Zweden, een Zweedse Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid erkend
door Finansinspektionen onder nummer 35316. AB met een kapitaal van SEK 1.260.000. Zweeds bedrijvenregister nr 556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg - Tel.: +352 43 39 50-1. www.nordea.lu
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I. Informatie over DB Life Deutsche Invest I Top Dividend

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Deutsche Invest I TopDividend van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Deutsche Invest I.

Het beleggingsbeleid is gericht op de realisatie van een duurzame waardetoename van het kapitaal op middellange tot lange termijn. Om dit te bereiken wordt het
fonds voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse emittenten waarvan een hoger dan gemiddeld dividendrendement wordt verwacht. Bij de
aandelenselectie is de hoogte van het dividendrendement een belangrijk criterium. De dividendrendementen hoeven evenwel niet noodzakelijk boven het
marktgemiddelde te liggen. Binnen dit kader ligt de selectie van de individuele beleggingen in handen van de fondsbeheerder.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De gebruikte afgeleide producten kunnen een sterkere invloed hebben op het fonds dan bij een rechtstreekse aankoop van de onderliggende waarden. Aandelen zijn
onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op koersdalingen. Dit geldt ook voor converteerbare obligaties en obligatieleningen met warrants die
schommelen in functie van de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -7,42 -8,36 -3,84 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 1001,05

II. Informatie over Deutsche Invest I Top Dividend

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -5,09 -5,09 – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – -5,09

Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum²

90 90

100 100

110 110

12/1808/1804/1805/12/17

◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-8 -8

-6 -6

-4 -4

-2 -2

0 0

12/17 - 12/18

-5,09

◼  Fonds

Rating Morningstar™
Deutsche Invest I Top Dividend

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Geografische spreiding aandelen (%)

806040200

46,43 (+46,43)Verenigde Staten

7,01 (-0,32)Japan

6,67 (-3,14)Duitsland

6,00 (-0,67)Nederland

5,93 (+0,59)Zwitserland

5,55 (-0,56)Canada

4,13 (+4,13)Verenigd Koninkrijk

3,93 (-1,75)Frankrijk

3,75 (-0,30)Noorwegen

10,58Andere

◼  Fonds

Sectorspreiding aandelen (%)

2520151050

15,95 (-1,34)Niet-cyclische
consumptiegoederen

13,00 (-0,46)Financiële diensten

12,14 (+1,09)Gezondheid

11,76 (+10,16)Andere sectoren

10,21 (+10,21)Communicatiediensten

9,17 (+1,40)Energie

8,54 (-0,38)Nutsbedrijven

7,51 (-1,98)Informatietechnologie

4,93 (-2,11)Industrie

6,78Andere

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 3,08
Unilever 3,07
Pfizer 2,90
Merck & Co. 2,81
PepsiCo 2,79
Nextera Energy Inc. 2,77
Novartis Reg. 2,66
Royal Dutch Shell Cl. A 2,59
Verizon Communications 2,58
Total 2,30

Totaal 27,55

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 302,65 9,40
Aandelen 2.839,74 88,20
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 77,27 2,40
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ De waarden van de markten, sectoren en bedrijven kunnen stijgen.
+ Kans op wisselkoerswinsten.
+ Bovengemiddelde dividendrendementen mogelijk.

Risico's
– De waarden van de markten, sectoren en bedrijven kunnen schommelen en

dalen.
– Kans op wisselkoersverliezen.
– Kans op uitstellen of verlagen van het dividend.
– Het fonds zal door zijn samenstelling en door de technieken die het

fondsmanagement gebruikt, blootgesteld zijn aan een verhoogde volatiliteit.
Dat wil zeggen dat de koers binnen korte tijd sterk kan fluctueren.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Deutsche Asset Management
Oprichtingsdatum 05/12/2017

Fondsbeheerder

Thomas Schüssler

Commentaar van de beheerder
Terwijl de brede aandelenmarkt, gemeten aan de MSCI World TR Net Index (in EUR), daalde, lukte het de fondsbeheerder met zijn team het verlies te beperken. Het
vlaggenschipfonds van DWS heeft andermaal zijn kracht bewezen: dat van een fonds met een asymmetrisch risico-rendementsprofiel. Vooral tijdens de turbulenties
in het laatste kwartaal hield het rendement van het fonds ondanks de algemene neerwaartse tendens goed stand en fungeerde daarmee als belangrijk stootkussen
voor de soms forse koersdalingen. Het fonds liet beduidend minder volatiliteit zien dan de brede aandelenmarkt. Met de nieuwe onzekerheid veranderde het beeld
tegen de herfst. Aandelen met een hoog dividend en vooral conservatieve dividendstrategieën beleefden een indrukwekkende comeback en presteerden ten slotte
zelfs beter dan de brede aandelenmarkt (gemeten aan de MSCI World TR Net Index op 31 december 2018).

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 15 augustus 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Deutsche Invest I Top Dividend gewijzigd in DWS Invest Top Dividend. De naam van het interne fonds
werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Deutsche Invest I Top Dividend naar DB Life DWS Invest Top Dividend.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 569.849 +569.849

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

4.719,10 4.840,80 3.219,66 -1.621,14

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Deutsche Asset Management S.A. Luxembourg, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.A. met eigen vermogen van € 30.677.400. HRB (handelsregister) B25754 - Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 42101-860. www.dws.lu
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31/12/2018

I. Informatie over DB Life DPAM Capital B Equities US Dividend

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Dividend van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (openbare BEVEK) naar Belgisch recht DPAM CAPITAL B.

Het fonds belegt in aandelen van Amerikaanse bedrijven (en andere effecten die zijn gelijkgesteld met aandelen), warrants, inschrijvingsrechten en in liquiditeiten.
Het fonds zal een ruime spreiding van de risico's handhaven, in het bijzonder door een aanzienlijke sectorale diversificatie. De allocatie van de portefeuille zal worden
gewijzigd op basis van de beoordeling van de macro-economische vooruitzichten en de situatie op de financiële markten. Het fonds kan onder andere op basis van de
vooruitzichten voor de conjunctuur bijvoorbeeld beslissen om al dan niet in bepaalde sectoren of beleggingsstijlen te beleggen. Minstens 50% van de portefeuille
moet zijn samengesteld uit aandelen en andere effecten die hierboven worden vermeld en die een hoger dividendrendement of verwacht dividendrendement
bieden dan het gemiddelde van de markt.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
6 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het risico van het fonds is vooral verbonden met de aanwezigheid van aandelen in de portefeuille.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -10,35 -11,97 -4,57 – – – – –
Referte-index – -10,28 -11,74 -4,06 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –
– – – – –

NIW

€ 1002,28

II. Informatie over DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -2,68 -2,68 17,82 5,62 60,51 9,93
Referte-index -1,57 -1,57 21,85 6,81 69,67 11,15

2014 2015 2016 2017 2018

24,59 9,34 17,89 2,69 -2,68
25,94 10,57 19,21 3,84 -1,57

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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◼  Fonds (basiswaarde = 100)           ◼  Referte-index (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²
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24,59

9,34

17,89

2,69

-2,68

25,94

10,57

19,21

3,84

-1,57

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -1,19 -1,22
Alpha (%) -0,10 -0,09
Beta 1,02 1,00
Correlatiecoëfficiënt 1,00 1,00
Informatieratio -1,42 -1,35
Tracking error (%) 0,84 0,91
Volatiliteit (%) 11,55 11,97

Rating Morningstar™
DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Spreiding per kapitalisatie (%)

1501209060300

94,71 (+3,62)>10 mia €

2,82 (-0,15)5-7 mia €

2,11 (-3,03)7-10 mia €

◼  Fonds

Sectorspreiding (%)

403020100

22,10 (-1,94)
20,60Informatietechnologie

16,40 (+2,08)
13,10Financiële diensten

14,60 (-1,08)
15,20Gezondheid

10,20 (-3,88)
10,30

Cyclische
consumptiegoederen

9,40 (+0,31)
9,10Industrie

7,10 (+5,37)
10,10Telecommunicatiediensten

6,50 (-0,64)
7,20

Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,40 (+0,46)
5,20Energie

3,10 (+0,40)
3,00Vastgoed

5,20
6,00Andere

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

APPLE 4,20
MICROSOFT 3,98
JOHNSON & JOHNSON 2,17
JP MORGAN CHASE 2,11
PFIZER 2,02
EXXON MOBIL CORP 1,93
PROCTOR & GAMBLE 1,80
VERIZON COMMUNICATIONS 1,78
UNITEDHEALTH GROUP 1,72
MERCK & CO 1,69

Totaal 23,40

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 99,52
Aandelen 173,18 0,00
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 0,83 0,48
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Strategie waarbij de meest volatiele waarden worden uitgesloten.
+ Selectie, op basis van een doorgedreven fundamentele analyse,  van

kwalitatieve bedrijven die een duurzaam dividend vooropstellen.
+ Toepassing van een duurzaamheidsfilter.

Risico's
– Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten met

een aandelenkarakter van Noord-Amerikaanse ondernemingen kan de
portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in
Noord-Amerika.

– Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de activa in
portefeuille doen toenemen of afnemen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Referte-index MSCI USA Net Return
Beheersmaatschappij Degroof Petercam Asset Management
Oprichtingsdatum 29/11/2007

Fondsbeheerder

David Bui
(sinds 2016)

Commentaar van de beheerder
Importheffing' was zonder twijfel het woord van het jaar. De markt reageerde zodra de laatste lettergreep weerklonk of, allicht waarschijnlijker, zodra het op de
twitterfeed te lezen was. De verschillende Amerikaanse indices zochten in de zomer nieuwe hoogten op tot president Trump zijn plannen herhaalde om
importheffingen op Chinese goederen in te voeren. In de herfst escaleerde de handelsoorlog en nam de volatiliteit toe. Deze onzekerheid ging samen met de vrees
dat bedrijven misschien niet in staat zouden zijn om de spectaculaire groei die aandelen tot nu toe hoger had getild, waar te maken. Enkele bedrijven maakten gewag
van enige vertraging en door de stijgende obligatierentes werd lenen duurder.

De gezondheidszorg was de grote winnaar. De best presterende component van de Dow Jones dit jaar leverde ook de grootste bijdrage aan onze strategie: Merck &
Co. Een belangrijke bepalende factor voor de uitstekende prestatie van Merck was de sterke stijging in de omzet van Keytruda, een geneesmiddel voor de behandeling
van verschillende vormen van kanker. Ook onze positie in Pfizer was erg gunstig omdat het bedrijf profiteerde van de rotatie naar defensievere bedrijven. Voor de S&P
500-index was er nog maar één andere positieve sector: nutsvoorzieningen. Hoewel we het hele jaar door voornamelijk een onderwogen positie hadden, was onze
selectie gunstig voor onze prestatie: OGE Energy en Entergy deden het goed en tegelijkertijd wisten we blootstelling aan de Californische bosbranden te vermijden.

Afhankelijk van de bedrijfstak leverde informatietechnologie wisselvalligere resultaten op. 'Hardware en apparatuur' leverde een uitstekende bijdrage dankzij
bedrijven als Motorola Solutions en Cisco Systems, terwijl 'software en diensten' druk uitoefende op de performance. IBM was onze grootste tegenvaller door zijn
poging om relevant te blijven via zijn dubieuze, maar grootste overname ooit: Red Hat. Microsoft was de enige uitzondering in deze sector. Dankzij de groei van zijn
clouddiensten beleefde het een schitterend jaar. Hoewel halfgeleidersbedrijven de eerste waren die door de handelsspanningen werden getroffen, leverden onze
posities een positieve bijdrage, in tegenstelling tot de Amerikaanse markt. Blue-chipbedrijf Intel beperkte de schade nadat het zijn CEO aan de deur zette vanwege een
affaire met een werknemer en kwam met een nieuw assortiment chips, tot tevredenheid van de beleggers.

In de basisconsumptiegoederen deden we onze posities in tabaksbedrijven Altria en Philip Morris volledig van de hand. ESG-criteria (Milieu, maatschappij en goed
beheer) worden steeds belangrijker en zonder deze sector verbetert het duurzame aspect van het fonds.

De handelsspanningen waren een belangrijk aandachtspunt, en de gevolgen van de importheffingen en de daaropvolgende vergeldingsmaatregelen tussen de
Verenigde Staten en de rest van de wereld, vooral China, troffen alle sectoren, maar vooral de sectoren materialen en de industrie. De energiesector kreeg klappen
door de daling van de olieprijs, die met ruim 40% daalde tot onder 45 dollar per vat. Dankzij onze selectie, vooral in raffinagebedrijven en enkele unieke kansen zoals
de overname van Andeavor door Marathon Petroleum (beide in onze portefeuille), deden we het in deze sector echter beter dan de Amerikaanse markt.

Beleggingen in de financiële sector waren iets moeilijker. Vooral onze posities in verzekeraars ondervonden problemen door de scherpe stijging van de rentes tot
boven de 3,2% in november, hoewel ze tegen het einde van het jaar weer tot een lager niveau daalden. Ook gediversifieerde financiële instellingen deelden in de
klappen. Vermogensbeheerders zoals Invesco, waarin we een positie hebben, hadden het om drie redenen zwaar te verduren: de late cyclus van de stierenmarkt,
kapitaaluitstromen van actieve stock-pickers en de toenemende druk op de vergoedingen.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 477.363 +477.363

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

401,55 375,69 174,01 -201,68

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Management NV, erkend door het FSMA. NV met een kapitaal van 52.539.353 €.
Ondernemingsnummer 0886.223.276.
Guimardstraat 18, 1040 Brussel – Tel.: +32 2 287 91 11. www.degroofpetercam.com
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I. Informatie over DB Life Invesco Pan European Structured Equity

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Invesco Pan European Structured Equity Fund van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Invesco Funds.

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn door tenminste twee derde van het totale vermogen van het compartiment (behalve
accessoire liquiditeiten) te beleggen in een gediversifieerde portefeuille aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in een Europees land of die hun zakelijke
activiteiten voornamelijk in Europese landen uitvoeren en die op erkende Europese effectenbeurzen staan genoteerd.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico. Door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het
fonds veroorzaken.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -3,66 -12,49 -13,21 – – – – –
Referte-index – -4,62 -12,72 -12,02 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –
– – – – –

NIW

€ 899,38

II. Informatie over Invesco Pan European Structured Equity Fund

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,41 -13,41 -5,60 -1,90 – –
Referte-index -12,44 -12,44 -0,98 -0,33 – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – -2,73 12,07 -13,41
– – 2,58 10,24 -12,44

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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Jaarlijkse return (%)²
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◼  Fonds           ◼  Referte-index

Risk/Return indicatoren*
3 jaar

Active Return (%) -1,57
Alpha (%) -0,13
Beta 0,89
Correlatiecoëfficiënt 0,92
Informatieratio -0,40
Tracking error (%) 3,95
Volatiliteit (%) 9,90

Rating Morningstar™
Invesco Pan European Structured Equity Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%)

403020100

21,26 (+7,08)
14,08

Niet-cyclische
consumptiegoederen

16,33 (+2,41)
12,85Industrie
12,51 (-10,05)

9,11
Cyclische

consumptiegoederen
11,71 (-2,07)

13,09Gezondheid
11,41 (+5,52)

5,32Telecommunicatie
10,36 (-3,21)

7,48Grondstoffen
4,29 (-1,79)
4,21Nutsbedrijven

2,46 (+0,15)
18,87Financiële diensten

2,34 (-3,48)
8,30Energie

2,29 (+0,42)
5,19Informatietechnologie

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Geografische spreiding (%)

6050403020100

33,57 (-4,64)
27,13Verenigd Koninkrijk

11,61 (+4,62)
4,35Zweden

9,84 (-0,41)
17,79Frankrijk

8,76 (-1,95)
13,86Zwitserland

8,32 (+1,48)
1,17Noorwegen

6,27 (+3,63)
14,13Duitsland

5,67 (-1,44)
2,80Denemarken

4,99 (-0,13)
5,50Nederland

3,42 (+1,40)
1,52België

4,27
11,75Andere

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Valutablootstelling (% marktwaarde)

100806040200

38,49 (+0,28)
27,19Britse pond
27,27 (-2,87)

50,63Euro
12,26 (+5,27)

4,35Zweedse kroon
8,72 (+1,88)

1,17Noorse kroon
7,34 (-3,37)

13,86Zwitserse frank
5,92 (-1,19)

2,80Deense kroon

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 4.332,86 94,98
Instellingen voor collectieve belegging 158,75 3,48
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 40,14 0,88
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 30,11 0,66
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ "High Conviction" - strategie, portfolio van beste ideeën: hoog potentieel uit

aandelenselectie vanwege een ongebonden optimalisatiebenadering.
+ Een lagere volatiliteit van het fonds vermindert het neerwaartse risico:

Efficiënter gebruik van het beschikbare risicobudget zonder het
rendementspotentieel in gevaar te brengen.

+ Diversificatie resulterend in een uniek retourpatroon: Laagvolatiele
benadering gecombineerd met kwantitatieve aandelenselectie resulteert in
rendementspatroon dat verschilt van dat van traditionele managers.

Risico's
– Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met

een hoog risico, en door externe factoren kunnen ze schommelingen in de
waarde van het fonds veroorzaken.

– Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten in een poging om het
algemene risico te beperken of de beleggingskosten terug te dringen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Referte-index MSCI Europe ND
Beheersmaatschappij Invesco Asset Management
Oprichtingsdatum 06/11/2000

Fondsbeheerders

Michael Fraikin &
Thorsten Paarmann
(sinds juni 2002 & maart
2007)

Commentaar van de beheerder
In de tweede helft van 2018 waren de volgende factoren de katalisator van de rendementen van het Invesco Pan European Structured Equity Fund:

De bijdragen van onze eigen aandelenselectiefactoren waren het voorbije halfjaar negatief. Onze voorkeuren voor minder volatiele aandelen en bedrijven met sterke
balansen (rekenmodellen voor kwaliteit) werden beloond toen risicoaversie bij beleggers een dominant thema was. ‘Waarde’ presteerde daarentegen bijzonder
slecht in het derde kwartaal van 2018 en bracht de relatieve performance van onze portefeuille op negatief terrein. De momentumfactoren, die voorrang geven aan
bedrijven met sterke winstgroeipercentages en in de eerste helft van het jaar een belangrijke bijdrage aan onze performances leverden, hadden de laatste paar
maanden last van de scherpe correcties en de volatiele marktomgeving. Bovendien waren aandelenspeficieke effecten die niet aan andere gebruikelijke hefbomen
van de performance kunnen worden toegeschreven negatief, omdat sommige van onze meest gewaardeerde aandelen in de tweede helft van 2018 ernstige
tegenvallers kenden.
De kleinere en middelgrote marktkapitalisaties van de strategie had negatieve gevolgen voor de performance in een markt waarin large caps (bedrijven met een grote
marktkapitalisatie) het beter deden.

De bijdrage van onze impliciete landen- en valutatoewijzing ondersteunde de performances. Vooral de overweging van de portefeuille in Scandinavische landen en
de onderweging in Duitsland droegen het meest bij aan de relatieve performance.

De relatieve sectorwegingen hielpen eveneens. Hier hadden onze overwogen posities in industriële bedrijven en telecom de grootste impact. Dit werd echter
overschaduwd door de hierboven beschreven negatieve effecten.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 512.648 +512.648

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

5.819,32 6.106,42 4.561,86 -1.544,56

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Invesco Management SA, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier. SA met eigen vermogen van 9.340.000 USD. R.C.S. (handelsregister) B 038409 - Luxembourg.
37A Avenue JF Kennedy , L-1855 Luxembourg, Luxemburg - Tel.: +353 1 439 8100. www.invescomanagementcompany.lu
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I. Informatie over DB Life JPMorgan Emerging Markets Opportunities

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment JPM Emerging Markets Opportunities van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds.

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een agressief beheerde portefeuille van bedrijven in opkomende
markten. Ten minste 67% van het vermogen van het compartiment (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn
gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Beleggers in dit compartiment moeten daarom bereid zijn de extra politieke en economische risico's die zijn verbonden aan beleggingen in opkomende markten te
aanvaarden. Het compartiment kan daarom geschikt zijn voor ervaren beleggers die al beschikken over een wereldwijd gediversifieerde portefeuille en deze willen
uitbreiden met risicovollere activa die hen een bijkomend potentieel rendement kunnen bieden.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -3,54 -5,43 -6,56 – – – – –
Referte-index – -2,65 -7,41 -8,43 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –
– – – – –

NIW

€ 887,26

II. Informatie over JPM Emerging Markets Opportunities

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,40 -10,40 28,61 8,75 – –
Referte-index -14,52 -14,52 30,47 9,27 – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – 12,57 27,50 -10,40
– – 11,19 37,28 -14,52

Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum²

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

12/1806/1812/1706/1712/1606/1611/12/15

◼  Fonds (basiswaarde = 100)           ◼  Referte-index (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

12,57

27,50

-10,40

11,19

37,28

-14,52

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Risk/Return indicatoren*
3 jaar

Active Return (%) -0,52
Alpha (%) 0,19
Beta 0,68
Correlatiecoëfficiënt 0,87
Informatieratio -0,07
Tracking error (%) 7,22
Volatiliteit (%) 11,32

Rating Morningstar™
JPM Emerging Markets Opportunities

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Geografische spreiding (%)

6050403020100

35,10 (+2,58)
30,50China

13,40 (-1,44)
13,80Zuid-Korea

9,20 (+0,27)
11,40Taiwan

8,20 (+0,76)
9,40India

7,40 (+0,07)
7,50Brazilië

6,80 (-0,92)
3,70Rusland

4,80 (+0,47)
2,80Mexico

3,90 (+3,90)
3,30Indonesië
3,00 (+0,17)

0,00Cash
8,20

17,60Andere

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Sectorspreiding (%)

120100806040200

76,20 (+0,68)
49,80Financiële diensten

15,20 (+15,20)
14,20Informatietechnologie

10,30 (+10,30)
14,10Communicatiediensten

9,50 (+9,50)
10,40

Cyclische
consumptiegoederen

6,90 (+6,90)
7,70Grondstoffen

4,90 (+4,90)
8,00Energie

6,20 (+1,56)
11,00Industrie

3,00 (+3,00)
0,00Cash

5,80 (+0,77)
6,00Vastgoed
6,10

12,20Andere

◼  Fonds           ◼  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Tencent 5,70
Alibaba 5,10
Taiwan Semiconductor 4,10
Housing Development Finance 3,50
Samsung Electronics 3,50
Ping An Insurance 3,20
Itau Unibanco 2,80
AIA 2,40
MMC Norilsk Nickel 2,30
Sberbank of Russia 2,20

Totaal 34,80

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 2.533,04 97,00
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 78,34 3,00
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ "High conviction" aandelenstrategie voor de opkomende markten gericht op

waarde en kwaliteit die complementair kan zijn aan strategieën gericht op
groei.

+ Top-down en bottom-up beleggingsideeën: zowel een onderscheidend
kenmerk als een concurrentievoordeel.

+ Sterke expertise met bijna 100 toegewijde portefeuillemanagers en analisten
in 9 locaties.

+ Analyse van meer dan 1000 aandelen (van small-cap tot large-cap) in
opkomende markten met focus op de lange termijn en bedrijven van hoge
kwaliteit.

Risico's
– De volatiliteit kan hoog zijn door grotere posities, een hogere omloopsnelheid

en een aanzienlijke blootstelling aan bepaalde delen van de markt.
– De waarde kan fluctueren als gevolg van resultaten van afzonderlijke

bedrijven en algemene marktomstandigheden.
– Opkomende markten kunnen onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals

hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende
markten.

– Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van de belegging
negatief beïnvloeden. Een valuta-afdekking is mogelijk niet altijd succesvol.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Referte-index MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Beheersmaatschappij JPMorgan Lux Funds
Oprichtingsdatum 11/12/2015

Fondsbeheerders

Richard Titherington,
Anuj Arora & Sonal Tanna
(sinds Mei 2009 &
September 2016)

Commentaar van de beheerder
Op landenniveau liet Brazilië, na een zwakke aandelenselectie eerder in het jaar, in de tweede helft van 2018 een omwenteling zien en leverde het de sterkste
bijdrage. Dit was zowel te danken aan de positieve aandelenselectie als aan de landenallocatie. Een overwogen positionering in de Braziliaanse markt voegde waarde
toe aan het fonds, omdat Braziliaanse aandelen en de Braziliaanse real sterk stegen doordat Bolsonaro, een kandidaat waar de markten positief naar keken, de
presidentsverkiezingen won. Op aandelenniveau wierpen onze belangen in de banken Itau Unibanco en Banco do Brasil hun vruchten af. Warenhuisretailer Lojas
Renner herstelde zich van de eerste helft van het jaar en voegde waarde toe. Ondanks het zwakke macro-economische klimaat, bleef het bedrijf sterke winsten
leveren en veroverde het marktaandeel. Grondstoffenbedrijven droegen ook positief bij aan de performance, waaronder de grootste producent van lang staal in de
regio, Gerdau, dankzij de gunstige onderliggende dynamiek van de grondstoffenprijzen.

De aandelenselectie in Rusland - vooral met betrekking tot grondstoffengerelateerde belangen - en de overwogen positie in de markt, hadden een positieve invloed
op de performance. Norilsk Nickel steeg dankzij gunstige vraag/aanbodvooruitzichten en aardgasproducent Novatek steeg door de aanhoudend sterke uitvoering van
zijn LNG-projecten.

Onze positionering in Turkije was nadelig voor de prestatie van het fonds. We hadden een licht overwogen positie op het moment dat de overheid koos voor een
onorthodox economisch beleid dat de markt en de valuta in een glijvlucht naar beneden bracht. Als gevolg brachten we onze positie terug tot neutraal, gezien de
economische en politieke zorgen. Dit deden we hoofdzakelijk aan de hand van binnenlandse ondernemingen als Garanti en Tupras en door het verkleinen van onze
positie in Erdemir.

Ook in Taiwan was de aandelenselectie niet goed. Het sentiment ten aanzien van de technologiesector werd negatief beïnvloed door de bezorgdheid over de zwakke
vraag naar iPhones en een cyclische vertraging bij halfgeleiders, gekoppeld aan de onzekerheid door de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.
Onze onderweging in Taiwan Semiconductor Manufacturing was de grootste negatieve factor op landen- en portefeuilleniveau. Dat kwam doordat beleggers hun
kapitaal roteerden naar meer kwaliteitsvolle, relatief defensievere bedrijven. De investering in Largan Precision was een andere nadelige factor als gevolg van de
macro-economische tegenwind.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 431.024 +431.024

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

1.636,63 2.387,81 2.611,38 +223,57

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.à
r.l. met kapitaal van € 10.000.000. R.C.S. (handelsregister) B27900 - Luxemburg.
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg - Tel.: +352 3410 3060. www.jpmorganassetmanagement.be
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I. Informatie over DB Life Nordea 1 Global Climate and Environment

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Global Climate and Environment Fund van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Nordea 1.

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd en ten minste driekwart van zijn totale activa (exclusief cash) in
aandelengerelateerde effecten van bedrijven die als doel hebben om efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieubescherming en alternatieve energie te bevorderen.
Het fonds richt zich op bedrijven die klimaatoplossingen bieden die bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere samenleving.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het fonds belegt vanuit een "Buy-and-Hold" strategie in aandelen, waardoor potentieel kapitaalverliezen mogelijk zijn als gevolg van prijsschommelingen.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -8,96 -12,63 -11,26 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 887,79

II. Informatie over Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,67 -13,67 15,08 4,79 40,31 7,01

2014 2015 2016 2017 2018

9,76 11,08 15,91 15,01 -13,67

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²
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12/13 - 12/14 12/14 - 12/15 12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

9,76 11,08
15,91 15,01

-13,67

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 13,15 13,93

Rating Morningstar™
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%)

50403020100

26,06 (-8,53)Industrie

21,37 (+2,28)Informatietechnologie

19,24 (+0,51)Grondstoffen

13,96 (+1,12)Nutsbedrijven

5,54 (+3,51)Gezondheid

5,23 (-1,76)Niet-cyclische
consumptiegoederen

2,82 (+2,82)Financiële diensten

2,71 (+0,25)Cyclische
consumptiegoederen

1,55 (-1,09)Vastgoed

1,52 (+0,91)Cash

◼  Fonds

Geografische spreiding (%)

100806040200

56,08 (+3,13)Verenigde Staten

12,48 (-1,69)Duitsland

8,10 (+1,88)Frankrijk

6,13 (+3,15)Verenigd Koninkrijk

3,83 (-1,08)Nederland

3,15 (-3,71)Japan

2,82 (-0,30)Ierland

2,41 (+2,41)Zwitserland

1,52 (+0,91)Cash

3,48Andere

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

American Water Works 3,86
Linde 3,60
Waters 3,06
Eversource Energy 3,00
Quanta Services 2,89
Kerry Group 2,82
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 2,82
Infineon Technologies 2,75
LKQ 2,71
Air Liquide 2,65

Totaal 30,16

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 944,24 98,48
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 14,56 1,52
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Potentiële significante langetermijnprestaties voor aandelen.
+ Voordeel halen uit een groeiende vraag naar en groter bewustzijn van de

klimaat en milieu trend.
+ Rendement halen door deel uit te maken van de oplossing voor een

efficiëntere samenleving.
+ Breed diversificatie-effect voor de portefeuille van beleggers.

Risico's
– Potentiële kapitaalverliezen als gevolg van de volatiliteit van de

aandelenmarkten.
– Potentiële kapitaalverliezen kunnen meer acuut zijn tijdens een wereldwijde

recessie.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Nordea Asset Management
Oprichtingsdatum 13/03/2008

Fondsbeheerders

Thomas Sorensen &
Henning Padberg
(sinds maart 2008 & april
2009)

Commentaar van de beheerder
Wereldwijde gevolgen voor klimaat en milieu blijven centraal staan in een veranderende wereld. We zijn ervan overtuigd dat de fundamenten voor oplossingen voor
klimaat- en milieukwesties aantrekkelijker zijn dan ooit. Dit wordt ondersteund door de toename van de vraag naar deze oplossingen, zowel door overheden als door
bedrijven.

Een belangrijk hoogtepunt was het verbod op plastic voor eenmalig gebruik door de Europese Commissie in 2021. Daarnaast hebben landen die de COP24
bijwoonden verschillende nieuwe klimaatfinancieringsverbintenissen aangegaan en de bestaande verbintenissen in december uitgebreid. Op bedrijfsniveau blijven
we klimaatintensieve industrieën zien, zoals de landbouw en de bouw, die steeds meer gebruik beginnen te maken van digitale, slimme en efficiënte oplossingen.
Deze ontwikkeling is bijzonder interessant omdat deze industrieën een aanzienlijk potentieel bieden voor een positieve impact op emissies, energieverbruik en afval.

We zien momenteel aanzienlijke kansen voor bedrijven binnen “Efficiënte inzet van bronnen” en “Milieubescherming”, gebaseerd op zeer aantrekkelijke
rendementen en terugverdientijden voor deze oplossingen. We zien ook dat veranderingen in de omgeving, zoals meer volatiele weerpatronen en slechte
luchtkwaliteit, een golf van investeringen teweegbrengen in gebieden zoals “Proper water en schone lucht” en “Dienstverlening aan het milieu”. Consumenten
maken zich in toenemende mate zorgen over het milieu en zijn daarom op zoek naar producten die milieuvriendelijk zijn: gemaakt van biologische of natuurlijke
ingrediënten en geproduceerd zonder vervuiling. Het is ook belangrijk voor deze "groene" consumenten dat grondstoffen in de eindproducten traceerbaar zijn en
deze worden geleverd met duurzame verpakkingsoplossingen. Met betrekking tot de positionering van het fonds waren er geen grote veranderingen. “Efficiënte inzet
van bronnen” blijft het grootste deel van het fonds vertegenwoordigen en dit waren de bedrijven die het meest hebben bijgedragen aan de performance sinds het
begin van het jaar. Aan de andere kant presteerden onze bedrijven in de categorie “Alternatieve Energie”, in het bijzonder “Zonne-energie”, minder goed in de tweede
helft van 2018.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 478.047 +478.047

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

144,98 723,81 958,80 +234,99

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De beheersmaatschappij van het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt is Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier onder nummer S00000620. NV met een kapitaal van € 1.908.336. R.C.S. (handelsregister) B-31619 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan
Nordea Investment Management AB, Denemarken, een onderdeel van Nordea Investment Management AB, Zweden, een Zweedse Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid erkend
door Finansinspektionen onder nummer 35316. AB met een kapitaal van SEK 1.260.000. Zweeds bedrijvenregister nr 556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg - Tel.: +352 43 39 50-1. www.nordea.lu
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I. Informatie over DB Life Pictet Security

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Pictet - Security van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
(BEVEK) naar Luxemburgs recht Pictet.

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die veiligheids- en beveiligingsproducten voor systemen, mensen of organisaties leveren. Het
compartiment belegt wereldwijd ook in opkomende markten en op het Chinese vasteland.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Omdat het compartiment wereldwijd belegt in aandelen, kan de waarde zowel dalen als stijgen en is het mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -8,30 -14,48 -9,18 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 960,47

II. Informatie over Pictet - Security

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -2,93 -2,93 8,10 2,63 52,15 8,76

2014 2015 2016 2017 2018

21,27 16,07 2,23 8,93 -2,93

Evolutie van de NIW over 5 jaar²

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/1812/1712/1612/1512/1412/13

◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/13 - 12/14 12/14 - 12/15 12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

21,27

16,07

2,23

8,93

-2,93

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 10,98 12,55

Rating Morningstar™
Pictet - Security

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%)

1501209060300

96,01 (-2,47)Beveiligingsdiensten

51,63 (-0,51)Fysieke beveiligingsproducten

44,96 (-0,25)IT-beveiliging

3,70 (+3,23)Geldmarkt / Cash

3,70 (+3,23)Geldmarkt / Cash

◼  Fonds

Geografische spreiding (%)

1501209060300

7,73 (-0,55)Verenigd Koninkrijk

3,70 (+3,70)Geldmarkt / Cash

3,20 (+0,01)Duitsland

2,39 (-1,51)Zweden

1,52 (-0,96)Frankrijk

1,11 (-0,36)Zwitserland

80,36Andere

◼  Fonds

Spreiding per kapitalisatie (%)

1501209060300

86,06 (-2,89)> 5 mia €

10,24 (-0,33)1-5 mia €

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Thermo Fisher Scientific Inc 4,40
Fidelity National Info Serv 4,15
Fiserv Inc 3,97
Ecolab Inc 3,39
Palo Alto Networks Inc 3,00
Secom Co Ltd 2,95
Global Payments Inc 2,87
Allegion Plc 2,79
Total System Services Inc 2,59
Wirecard Ag 2,53

Totaal 32,64

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 3.485,45 96,30
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 133,78 3,70
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Een fundamentele behoefte: beveiliging wordt steeds belangrijker voor

overheden, bedrijven en individuen.
+ Groeipotentieel op lange termijn: de wereldwijde uitgaven aan beveiliging

zijn de voorbije jaren aanzienlijk gestegen en deze sterke trend zal zich nog
tientallen jaren verderzetten.

+ Focus op kwaliteit: veel beveiligingsbedrijven kunnen hoge prijzen vragen
voor hun goederen en diensten wat kan leiden tot aantrekkelijke
winstmarges, sterke kasstromen en een robuuste omzetgroei.

Risico's
– Marktrisico: aandelen zijn onderhevig aan risico’s samenhangend met

algemene economische en politieke omstandigheden, inflatie, rentetarieven,
wisselkoersen en sectorspecifieke factoren.

– Liquiditeitsrisico: als er sprake is van ongewone marktomstandigheden of als
de markt wordt gekenmerkt door bijzonder lage handelsvolumes, kan het
compartiment moeilijkheden ondervinden bij de waardering en/of
verhandeling van een deel van zijn activa, vooral om te voldoen aan grote
terugkoopverzoeken.

– Tegenpartijrisico: de insolvabiliteit van instellingen die optreden als
tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten kan het compartiment aan
financiële verliezen blootstellen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Pictet Asset Management
Oprichtingsdatum 31/10/2006

Fondsbeheerder

Yves Kramer

Commentaar van de beheerder
Het fonds heeft tijdens het 3de kwartaal gevoelig beter gepresteerd dan de wereldwijde aandelenmarkten. In absolute termen heeft het segment
‘Veiligheidsdiensten’ het sterkst bijgedragen aan de performance van het fonds. Het segment ‘IT-beveiligingsproducten’ volgde met een positieve bijdrage, terwijl het
segment ‘Fysieke veiligheidsproducten’, dat afgestraft werd door sectorale rotatie en door problemen met specifieke aandelen, rendement heeft gekost. De
uitstekende bijdrage in absolute termen van ‘Veiligheidsdiensten’ is toe te schrijven aan Wirecard AG, Total Systems Services en Global Payments, die uitstekende
resultaten lieten optekenen en genieten van gunstige vooruitzichten op de lange termijn. Wat ‘IT-beveiligingsproducten’ betreft, hebben Fortinet, Zebra Technologies
en Palo Alto Networks een zeer goede periode gekend dankzij uitstekende cijfers. Binnen dit segment werden prestaties afgeremd door NXP Semiconductors, nadat
Qualcomm haar terugkoopproject beëindigde wegens het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van de Chinese autoriteiten. ‘Fysieke veiligheidsproducten’
heeft vooral geleden onder de blootstelling aan de bedrijven actief in veiligheid van transportmiddelen, via Autoliv, Valeo en Continental AG. Deze ondernemingen
blijven lijden onder een productiedaling bij fabrikanten van basisuitrusting, onder een stijging van grondstoffenprijzen, onder douanerechten en onder dalende
verkoopprijzen.
In termen van waardering blijft de Verenigde Staten de duurste regio en het is weinig waarschijnlijk dat de Amerikaanse ondernemingen opnieuw recordwinsten
zullen realiseren zoals in het 2de kwartaal. Bijgevolg menen we dat een geografisch evenwichtige portefeuille betere resultaten zal leveren. De allocatie van de
portefeuille per segment op het einde van het 3de kwartaal was: Fysieke veiligheid 27%, IT-beveiliging 24% en Veiligheidsdiensten 49%.

De portefeuille heeft in het 4de kwartaal van 2018 minder goed gepresteerd dan de wereldwijde aandelenmarkten. Alle segmenten hebben het rendement negatief
beïnvloed. Enkel ‘Veiligheidsdiensten’, en meer in het bijzonder Rentopkil, heeft een licht positieve bijdrage geleverd. De grootste rem op het rendement binnen dit
segment was Firstdata, na slechte resultaten. Dit bedrijf werd afgestraft voor zijn hoge schuldenlast in de context van rentestijgingen. Binnen ‘IT-
beveiligingsproducten’ hadden vooral Interxion en Palo Alto Networks een negatieve impact op het rendement als gevolg van marktomstandigheden. Binnen ‘Fysieke
veiligheidsproducten’ hebben Thermo Fisher Scientific en Shimadzu de grootste negatieve impact gehad.
We geven de voorkeur aan ondernemingen die dankzij hun positionering in staat zijn in te spelen op de structurele trends, die zowel hun marges als hun winsten
kunnen opkrikken en die over overvloedige liquiditeiten beschikken. De allocatie van de portefeuille per segment is momenteel: Fysieke veiligheid 26%, IT-beveiliging
22% en Veiligheidsdiensten 48%.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 631.602 +631.602

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

1.583,00 2.995,00 3.619,23 +624,23

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Pictet Asset Management (Europe) S.A., beheermaatschappij erkend door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier – S.A. met eigen vermogen van CHF 8.750.000. R.C.S. (handelsregister) nr B51329 - Luxemburg.
15 avenue J.F. Kennedy – L-1855, Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 46 7171-1. www.am.pictet

 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097
om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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I. Informatie over DB Life Robeco BP Global Premium Equities

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Robeco BP Global Premium Equities van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds.

Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is
gebaseerd fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een
verbeterend bedrijfsmomentum.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op ontwikkelde markten zijn goed gespreid over
landen en sectoren, waardoor ze minder gevoelig zijn voor koersschommelingen.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -10,31 -14,68 -10,56 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –

NIW

€ 911,03

II. Informatie over Robeco BP Global Premium Equities

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -11,22 -11,22 3,38 1,11 – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – 10,61 5,27 -11,22

Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum²
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90 90

100 100

110 110

120 120

12/1806/1812/1706/1712/1606/1612/1526/03/15

◼  Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)²

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/15 - 12/16 12/16 - 12/17 12/17 - 12/18

10,61

5,27

-11,22

◼  Fonds

Risk/Return indicatoren*
3 jaar

Volatiliteit (%) 11,43

Rating Morningstar™
Robeco BP Global Premium Equities

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

«««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%)

403020100

20,85 (-0,96)Financiële diensten

13,01 (+3,50)Gezondheid

11,68 (-6,74)Informatietechnologie

10,23 (-3,17)Industrie

8,81 (+0,11)Cyclische
consumptiegoederen

8,75 (+4,85)Niet-cyclische
consumptiegoederen

8,44 (+4,43)Telecommunicatiediensten

6,96 (-1,30)Grondstoffen

6,29 (-3,59)Energie

4,98Andere

◼  Fonds

Geografische spreiding (%)

100806040200

60,34 (-3,23)Verenigde Staten

10,11 (-0,41)Japan

7,24 (+0,60)Verenigd Koninkrijk

5,11 (+0,45)Frankrijk

2,73 (-0,43)Zwitserland

2,04 (+0,70)Ierland

1,70 (+0,45)Nederland

1,43 (+0,47)Canada

1,25 (+1,25)Denemarken

4,61Andere

◼  Fonds

Valutablootstelling (% marktwaarde)

100806040200

64,02 (-2,59)US dollar

10,11 (-0,41)Japanse yen

8,85 (+0,87)Britse pond

6,65 (-1,05)Euro

3,45 (+2,21)Liquiditeiten

2,73 (-0,43)Zwitserse frank

1,25 (+1,25)Deense kroon

0,94 (-0,21)Koreaanse won

0,88 (+0,27)Hong Kong dollar

1,12Andere

◼  Fonds

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 2.144,63 96,55
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 76,63 3,45
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op ontwikkelde

markten zijn goed gespreid over landen en sectoren, waardoor ze minder
gevoelig zijn voor koersschommelingen.

+ Beheerd door een zeer ervaren team van professionals die bottom-up
beleggen in waardeaandelen.

+ Focus op 'kenmerken die werken' Waardering, fundamentals en momentum.

Risico's
– Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven

door aandelenselectie.
– Het fonds is niet gekoppeld aan een referte-index.
– Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Beheersmaatschappij Robeco Luxembourg
Oprichtingsdatum 26/03/2015

Fondsbeheerders

Joshua Jones &
Christopher Hart
 (sinds Juli 2008)

Commentaar van de beheerder
De tweede helft van 2018 was moeilijk voor het fonds met een correctie in de MSCI World in het vierde kwartaal waarin grote zorgen de aandelenmarkten
domineerden. Het fonds had vooral te lijden onder vier belangrijke factoren.
De eerste factor was het slechte resultaat in basismaterialen. Het fonds bleef achter bij de index omdat beleggers cyclische aandelen zoals CRH, Steel Dynamics en
Glencore van de hand deden. Ook andere aandelen uit de sector basismaterialen scoorden slecht, onder andere chemiebedrijf Trinseo en cementproducent Cemex.
De tweede factor bevond zich in industrie & dienstverlening, waar de forse daling van de woningbouwbedrijven Masco en Owens Corning uit angst voor een recessie
de performance geen goed deed.
De derde sector met een negatief resultaat was energie, door de forse daling van de olieprijs aan het eind van het jaar. Het fonds handhaaft een hogere betapositie en
heeft in de portefeuille diverse maatschappijen die boringen verrichten en die achterbleven, zoals Parsley, Pioneer Natural Resources en Peabody.
Tot slot was ook de onderweging in defensieve, laagvolatiele sectoren van de markt negatief, onder andere in nutsbedrijven, REIT's (Vastgoedmaatschappijen) en de
sector ‘consument defensief’.
In de tweede helft van het jaar was de positie van het fonds in deze sectoren 7% kleiner dan de index wat een verlies van bijna 50 basispunten opleverde. Tot de grote
individuele verliezers behoorden Lab Corp of America dat in november met teleurstellende winstcijfers kwam, elektronicaproducent Flex dat het management
verving nadat het avontuur met Nike op niets was uitgelopen en Goldman Sachs dat massaal werd verkocht toen beleggers zich zorgen gingen maken over de
betrokkenheid bij het corruptieschandaal in Maleisië. Het positieve nieuws was dat diverse andere namen wel waarde toevoegden, bijvoorbeeld Berkshire Hathaway
met een stijging van bijna 10%, Anthem met een winst van 11% en Verizon dat 14% steeg. Ook de afwezigheid van bedrijven met een hoge waardering zoals Facebook
en NVIDIA droeg positief bij omdat deze aan het eind van het jaar sterk corrigeerden. Sommige technologiebedrijven leverden ook een positieve bijdrage aan de
performance, te weten Microsoft en Oracle, twee bedrijven die een sterk jaar hadden.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 828.258 +828.258

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

2.683,80 3.045,77 2.221,27 -824,50

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Robeco Institutional Asset Management B.V., beheerder van ICBE's en AIF's, erkend door de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam. B.V. met een eigen vermogen van 184,7 miljoen euro. Handelsregister nr 24123167 - Nederlandse Kamer van Koophandel. Robeco Luxembourg SA is geregistreerd
bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Nederland - Tel.: +31 10 224 1224. www.robeco.com
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om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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I. Informatie over DB Life Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

Beleggingsbeleid
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Threadneedle Investment Fund ICVC , opgericht in Engeland en Wales.

Het fonds belegt minimaal tweederde van zijn activa in aandelen van kleinere bedrijven in continental Europa en het Verenigd Koninkrijk, of bedrijven die significante
activiteiten hebben in deze regio. De kleinere bedrijven waar het fonds in belegt, zullen normaal gesproken bedrijven zijn die kleiner zijn dan de top 300 bedrijven in
de FTSE World Europe Index.

Risicoklasse
Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen
periode van bezit
5 jaar

Oprichtingsdatum

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt
technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van beleggingen kan dus zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het fonds houdt activa aan
die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. Het fonds moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen verkopen of afzien van meer aantrekkelijke
beleggingsmogelijkheden.

Return (%)¹
Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -6,12 -16,77 -17,36 – – – – –
Referte-index – 0,00 0,00 0,85 – – – – –

2014 2015 2016 2017 2018

– – – – –
– – – – –

NIW

€ 868,16

II. Informatie over Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Return (%)²
Sinds 1/1 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -11,82 -11,82 1,12 0,37 39,11 6,83
Referte-index 2,31 2,31 23,79 7,37 58,46 9,64

2014 2015 2016 2017 2018

8,40 26,92 -6,87 23,14 -11,82
5,13 21,76 2,81 17,69 2,31

Evolutie van de NIW over 5 jaar²
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◼  Fonds           ◼  Referte-index

Risk/Return indicatoren*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -7,00 -2,81
Alpha (%) -0,55 -0,19
Beta 1,01 0,98
Correlatiecoëfficiënt 0,85 0,88
Informatieratio -1,08 -0,49
Tracking error (%) 6,47 5,80
Volatiliteit (%) 12,43 12,34

Rating Morningstar™
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2018. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een
periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10 procent
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgt 1 ster.

««««

* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Samenstelling portefeuille

Sectorspreiding (%)

50403020100

25,80 (-1,40)Industrie

14,90 (+1,20)Gezondheid

13,60 (+2,10)Grondstoffen

10,00 (-2,20)Cyclische
consumptiegoederen

10,00 (+4,60)Telecommunicatiediensten

7,90 (+0,00)Financiële diensten

7,60 (-3,50)Informatietechnologie

5,90 (+0,20)Vastgoed

2,70 (-0,60)Niet-cyclische
consumptiegoederen

0,70 (-0,20)Energie

◼  Fonds

Geografische spreiding (%)

50403020100

28,60 (+0,00)Verenigd Koninkrijk

13,80 (+0,20)Duitsland

12,00 (-0,40)Frankrijk

9,30 (-1,80)Italië

5,90 (-0,20)Zweden

5,30 (-0,50)Ierland

5,00 (+1,80)Zwitserland

4,30 (+0,40)Nederland

4,00 (-0,10)Spanje

11,80Andere

◼  Fonds

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Genus plc 2,60
Sika AG 2,30
Orpea SA 2,20
Ascential Plc 2,10
Elis SA 2,10
IMCD N.V. 2,10
Umicore 2,10
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2,00
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 2,00
St. James's Place Plc 2,00

Totaal 21,50

Activaklasse miljoen euro in %

Obligaties 0,00 0,00
Aandelen 1.400,79 98,80
Instellingen voor collectieve belegging 0,00 0,00
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten 17,01 1,20
Afgeleide producten 0,00 0,00
Onroerende goederen 0,00 0,00
Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00

Opportuniteiten
+ Blootstelling aan uiteenlopende landen en sectoren.
+ Toegang tot een consistent beleggingsproces met gediversifieerde

benadering dat ernaar streeft het risico te verlagen en de volatiliteit te
beperken.

+ Kleinere bedrijven kunnen een bron van langetermijngroei zijn: we zoeken
dan ook de sectorleiders van morgen.

+ Beheerd door een multidisciplinair team met ruime ervaring in alle
marktomstandigheden.

Risico's
– De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat

beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.
– Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde

valuta’s of in andere dan uw eigen valuta, kunnen veranderingen in de
wisselkoersen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.

– Het fonds houdt activa aan die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. Het fonds
moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen verkopen of
afzien van meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

– Het fonds mag in derivaten beleggen met als doel risico’s te beperken of
transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke derivatentransacties
kunnen het rendement van het fonds positief of negatief beïnvloeden. De
beheerder is niet van plan om het gebruik van derivaten een effect te laten
hebben op het algehele risicoprofiel van het fonds.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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Kerninformatie over het onderliggende fonds

Referte-index EMIX Smaller European Companies Indes
Beheersmaatschappij Threadneedle Asset Management
Oprichtingsdatum 12/02/2013

Fondsbeheerder

Philip Dicken

Commentaar van de beheerder
De focus van het fonds ligt op kleinere bedrijven met een hoog rendement en voorspelbare en stabiele bedrijfsmodellen. Om deze reden zijn transactievolumes vaak
laag: dergelijke bedrijfsmodellen, gegeven hun stabiliteit, veranderen niet veel en daarom is er minder reden om wijzigingen in de portefeuille aan te moedigen. De
tactische positionering van het fonds verandert niet veel over korte perioden, omdat we geen rekening houden met kortetermijnmarkt- of macro-economische
veranderingen.

SIG Combibloc en SEB werden toegevoegd aan de portefeuille. SIG Combibloc is een van de grootste leveranciers van verpakkingen voor dranken zoals vruchtensap
en yoghurt en heeft een aantrekkelijk bedrijfsmodel. SEB, een fabrikant van keukenproducten, heeft een sterk met wat hen ‘pricing power’ geeft. Ze zijn ook sterk
aanwezig in opkomende markten, vooral in China.

We verkochten El Towers (telecommasten), na een overnamebod, en verminderden de blootstelling aan Edenred en Davide Campari-Milano, gezien de sterke
performance, omdat de waarderingen minder aantrekkelijk werden en de bedrijven groter werden en niet meer goed pasten bij onze definitie van "Small caps".

Kleinere bedrijven, gemeten aan de referte-index, leverden een negatievere performance op dan deze van de grote beurskapitalisaties.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 5 oktober 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund gewijzigd in Threadneedle (Lux) - Pan European
Smaller Companies. De naam van het interne fonds werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Threadneedle Pan European Smaller Companies naar DB Life
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies.

Evolutie totale waarde van het fonds (euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

– – 747.481 +747.481

Evolutie totale waarde van het onderliggend fonds (miljoen euro)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Sinds 31/12/2017

1.829,00 2.326,00 1.417,80 -908,20

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd
gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

² De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Threadneedle Investment Services Limited, erkend in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Conduct Authority
(FCA). Ltd met kapitaal van GBP 17.020.000. Handelsregister nr 3701768 - Engeland en Wales
Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +4420 7464 5000. www.columbiathreadneedle.com
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WOORDENLIJST
A

ABS - Asset-Backed Securities: Effecten 
gedekt met onderpand.
Active Return: Verschil tussen het 
rendement van het fonds en van de 
referte-index.
Alpha: Indicator die de bijdrage van de 
beheerder tegenover de referte-index 
aangeeft, rekening houdend met de beta.
Assetallocatie: Spreiding over verschillende 
activaklassen (aandelen, obligaties, ...).

B

Beleggingshorizon: Termijn die voorop 
gesteld wordt voor uw belegging.
Beta: Indicator die aangeeft hoe het fonds 
evolueert tegenover de referte-index. Een 
beta groter dan 1 is extra positief in geval 
van stijgende markten maar extra negatief in 
geval van dalende markten, en omgekeerd.
Bruto Binnenlands Product: Totale waarde 
van alle in een land geproduceerde 
goederen en diensten.

C

Carry-trade: Een investeringsconstructie 
gebaseerd op het renteverschil tussen 
verschillende activa (deviezen tegenover 
rentes).
Converteerbare obligatie: Een obligatie 
waarbij de houder, gedurende een bepaalde 
periode, de mogelijkheid heeft om de 
obligatie te ruilen tegen aandelen van de 
emittent of van een andere onderneming.
Covered Bonds: Gewaarborgde obligatie 
uitgegeven door een financiële instelling die 
een portefeuille van leningen gebruikt als 
onderpand voor deze uitgifte.

Correlatiecoëfficiënt: Indicator die de 
richting van de beweging van het fonds 
tegenover de beweging van de referte-index 
aangeeft. (waarden van -1 tot +1) 

D

Delta: Maatstaf voor de gevoeligheid van 
een optie voor een verandering in prijs van 
de onderliggende waarde.
Derivaten: Financiële techniek met als doel 
het risico van financiële activa (aandelen, 
obligaties, …) af te dekken of te verminderen, 
of een specifieke volatiliteitsdoelstelling te 
bereiken.
Discretionair beheer: Beheer van een 
belegging die wordt toevertrouwd aan een 
vermogensbeheerder die binnen een 
vastgelegd investeringskader (prospectus 
met investeringsactiva en strategie) 
zelfstandig zijn strategie gaat bepalen 
zonder a priori toestemming van de 
belegger.
Duration: Het gewogen gemiddelde van de 
looptijden van de toekomstige geldstromen 
(coupons en terugbetaling) van een 
obligatie of van een obligatieportefeuille.

E

ECB: De Europese Centrale Bank.
EMTN (Euro Medium Term Note):  
Een overkoepelend programma waaronder 
schuldbewijzen worden uitgeven.
EONIA: Euro OverNight Index Average: 
Eendaags interbancair rentetarief in de 
eurozone.
Exchangeable: Een obligatie uitgegeven 
door een bedrijf en terugbetaalbaar in 
aandelen van een ander bedrijf dat het in 
portefeuille heeft.

Exchange Traded Funds: Een geheel van 
aandelen ('mandje') dat verhandeld wordt 
op de beurs en dient om een specifieke 
marktindex te volgen.

F

Fed - Federal Reserve: De Amerikaanse 
centrale bank. 
FIA: Een fonds voor alternatieve 
investeringen.
Forward: Termijncontract. Overeenkomst 
om op een overeengekomen datum in de 
toekomst een bepaalde hoeveelheid van een 
activa te verhandelen tegen een vooraf 
bepaalde prijs.
Futures: Een vaste verbintenis om een 
specifieke index te kopen of te verkopen op 
een bepaalde toekomstige datum aan een 
afgesproken prijs, en die wordt verhandeld 
op de beurs.

G

GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds.
Groeiaandeel (Growth): Aandeel van een 
bedrijf met grote groeiperspectieven en 
waarvan de markt hoge verwachtingen heeft 
over de toekomstige omzet en winst. Een 
groeiaandeel betaalt meestal weinig 
dividend omdat het bedrijf verkiest de winst 
te herinvesteren.

H

High Yield: Obligaties die van een 
kredietbeoordelaar een waardering krijgen 
lager dan BBB- (Standard & Poor’s) of 
gelijkwaardig.
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I

ICBE: Instelling voor collectieve beleggingen 
in effecten.
Inflatie: Een brede stijging van de prijzen 
van goederen en diensten.
Informatieratio: Maatstaf voor het 
risicogewogen rendement. Hij is negatief als 
het fonds slechter presteert dan de index.
Investment Grade: Obligaties die van een 
kredietbeoordelaar een waardering krijgen 
hoger of gelijk aan BBB- (Standard & Poor’s) 
of gelijkwaardig.

K

Kwantitatieve modellen: 
Berekeningswijzen om aan de hand van 
beschikbare marktdata trends in de markt te 
kunnen identificeren.
Kwartiel: Eén van de 4 gelijke delen van een 
reeks waartoe een bepaald kenmerk 
behoort. 

L

Large Cap: Een aandeel met grote 
marktkapitalisatie (bv. Allianz).

M

MBS - Mortgage-Backed Securities: 
Effecten uitgegeven met hypothecaire 
leningen als onderpand.
Mid Cap: Een aandeel met middelgrote 
marktkapitalisatie.
Moody’s: Amerikaanse kredietbeoordelaar 
die op vraag van een onderneming een 
indicatie van haar kredietwaardigheid geeft.

O

OESO: Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling.
Optie: Het kopen van een optie geeft  de 
mogelijkheid om een bepaalde hoeveelheid 
activa te kopen of verkopen gedurende een 
bepaalde periode of op termijn, aan een 
vooraf bepaalde prijs.
Outperformance: Het positieve verschil 
tussen het behaalde rendement en het 
rendement van de referte-index.

P

Performance: Geeft weer hoe de waarde 
van een belegging is gegroeid (of gedaald) 
over een bepaalde periode (inclusief 
uitgekeerde dividenden/rente).

Q

Quantitative Easing: Een beleid van 
monetaire versoepeling bestaat uit het 
kopen van obligaties op de markt door de 
centrale banken met als doel de rente laag te 
houden.

R

Referte-index: De index waarmee het 
rendement van een fonds vergeleken wordt. 
Return: Geeft weer hoe de waarde van een 
belegging is gegroeid (of gedaald) over een 
bepaalde periode (inclusief uitgekeerde 
dividenden/rente).
Risico-indicator / Risicoklasse: 
Risicoschaal van 1 tot 7 voor de fondsen.

S

Sharpe ratio: Indicator die het extra 
rendement van het fonds bovenop de 
risicovrije rentevoet vergelijkt met het 
verschil in volatiliteit tussen beide.
Small Cap: Een aandeel met kleine 
marktkapitalisatie. Er bestaat geen uniforme 
richtlijn over een maximum 
marktkapitalisatie waaronder een aandeel 
als small cap of mid-cap wordt beschouwd, 
maar één miljard euro is vaak de referentie.
Solvabiliteitsratio: Verhouding tussen de 
verschillende vermogenscomponenten op 
de balans van de onderneming. Het gaat 
erom inzicht te krijgen in de mate waarin de 
onderneming in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen.
Standard & Poor's: Amerikaanse 
kredietbeoordelaar die op vraag van een 
onderneming een indicatie van haar 
kredietwaardigheid geeft.

T

Tak 21: Een spaarproduct via een 
levensverzekering waarbij bovenop 
kapitaalgarantie een gewaarborgd 
rendement kan gegeven worden (ook 
spaarverzekering genoemd).
Tak 23: Een levensverzekering gekoppeld 
aan beleggingsfondsen. Het rendement is 
afhankelijk van de prestaties van de onderlig-
gende fondsen (ook beleggingsverzekering 
genoemd).
Tracking error: Indicator die de 
performance van het fonds tegenover de 
referte-index meet. Hoe hoger de tracking 
error, hoe belangrijker het verschil tussen de 
performance van het fonds en die van de 
referte-index.
Treasuries: Overheidsobligaties.
Treynor ratio: Indicator die het extra 
rendement van het fonds bovenop de 
risicovrije rentevoet per eenheid marktrisico 
meet. (Beta = marktrisico)

U

Upper Tier obligatie: Een obligatie waarbij 
de belegger tot op een zekere graad wordt 
achtergesteld.

V

Volatiliteit: De mate van beweeglijkheid 
van de koers van een fonds. Hoe hoger de 
volatiliteit, hoe hoger het risico.

W

Waardeaandeel (Value): Een aandeel dat 
aan een prijs wordt verhandeld die lager ligt 
dan zijn fundamentele waarde en dat dus 
door een belegger als ondergewaardeerd 
wordt beschouwd. Deze aandelen hebben 
meestal een hoog dividendrendement.
Wanbetalingsrisico: Het risico dat een 
onderneming of een land zijn schulden 
(inclusief intresten) niet meer kan 
terugbetalen.
Warrant: Een financieel instrument dat het 
recht geeft om (meestal) een aandeel te 
kopen of te verkopen tegen een vooraf 
vastgestelde prijs gedurende een bepaalde 
periode of op een bepaalde datum.



Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en
meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 88 miljoen klanten. In België en Luxemburg is Allianz een belangrijke
marktspeler in verzekeringen BOAR (Brand, Ongevallen, Andere Risico’s) en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de
makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen.
Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,8 miljard
euro.

DB Life FlexSelect is een verzekeringscontract dat tak 21 en tak 23 combineert. De verslagen van de tak 23-fondsen zijn
opgenomen in deze brochure.
De verzekeringnemer draagt elk financieel risico.
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