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DOELSTELLING & BELEGGINGSBELEID
De primaire doelstelling van het Aandelenfonds is lange termijn kapitaalgroei. Het fonds
belegt wereldwijd in ontwikkelde aandelenmarkten. Hiervoor wordt er enerzijds gebruik
gemaakt van Exchange Traded Funds (kortweg
ETF’s). Daarnaast wordt belegd in actief gemanagede beleggingsfondsen, waarvan de
portfoliomanager verwacht – op basis van
de investeringsactiviteiten uit het verleden –
bovengemiddelde, voor risico gecorrigeerde
rendementen, te behalen. De focus ligt op het
selecteren van kostenefficiënte instrumenten.
Door ETF’s en beleggingsfondsen te gebruiken
wordt een ruime spreiding gerealiseerd en
wordt het bedrijfsspecifieke risico beperkt.
Aangezien het fonds wereldwijd belegt in
diverse sectoren wordt ook het sector- en
landrisico beperkt.
De benchmark van het fonds is de STOXX Global
1800 NR EUR index. Deze index bevat 600 Europese aandelen, 600 Amerikaanse aandelen en 600
aandelen uit de Aziatisch-Pacifische regio. De index
vertegenwoordigt dan ook de internationale ontwikkelde beurzen.
Fondskenmerken

Risico2

Datum lancering

29/11/2016

Volatiliteit

11,0%3

Prijs (31 december 2019)

33,66

Fondstype

SICAV

Kosten

Variant

Herbeleggend

Instapkosten

N.v.t.

Frequentie NAV

Dagelijks

Uitstapkosten

N.v.t.

Munt

EUR

Fondskosten

0,45%4

UCITS

Ja

Prestatievergoeding

N.v.t.

1 De management company van het fonds is BIL Manage Invest. Het fonds staat onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder CSSF.
Het portefeuille management wordt uitgevoerd door BinckBank.
2 Een aantal van de onderliggende fondsen leent aandelen uit (securities lending). BinckBank verlangt dat er een duidelijke policy is en dat
er voldoende onderpand tegenover staat.
3 Het getoonde percentage komt overeen met de geannualiseerde standaardafwijking van de rendementen van het fonds.
4 Het percentage hier weergegeven omvat de lopende kosten van het fonds. Dit percentage vindt u ook terug in het tarievenoverzicht.

2

Bron: BinckBank, , Bloomberg, posities per 31 december 2019
Meer informatie
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RISICO’S

WOORDENLIJST

Marktrisico
Het risico dat de aandelenmarkt in haar geheel
daalt, waardoor de waarde van het fonds negatief
wordt beïnvloed. Het is mogelijk dat de waarde van
het geïnvesteerde bedrag afneemt. De economische
ontwikkelingen spelen een belangrijke rol; deze hebben invloed op de koersontwikkeling van aandelen.

Benchmark
Een standaard waartegen het rendement van een
fonds(beheerder) kan worden afgemeten. Met dit
vooraf bepaald referentiepunt kunt u als klant de
prestaties van het beheer beoordelen.

Liquiditeitsrisico
De verhandelbaarheid ofwel de liquiditeit van een
aandeel is belangrijk, zodat er snel verkocht kan
worden indien dat nodig is zonder een grote prijsfluctuatie als gevolg.
Valutarisico
Wereldwijd beleggen zorgt voor een spreiding van
de risico’s. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen echter een positieve of negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging. Een waardedaling van een belegging in een vreemde valuta
heeft een waardedaling in euro’s als gevolg. Een
Europees bedrijf dat omzet in vreemde valuta behaalt is ook gevoelig voor valutarisico.

ETF (Exchange Traded Fund)
Ook indextracker genoemd – een passief beheerd
beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk een
vooropgestelde index probeert te volgen en tevens
op de beurs verhandeld wordt.
Fondskosten
De fondskosten worden weergegeven in een
percentage; dit zijn de totale kosten van het fonds.
Deze kosten worden op het fondsvermogen ingehouden en worden dus verwerkt in de koers.
NAV (Net Asset Value)
Voor de fondsen wordt dagelijks de waarde bepaald.
Dit is de waarde van de portefeuille van het fonds
gedeeld door het aantal uitstaande participaties.
SICAV
Een ‘Société d’Investissement à Capital Variable’ is
een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht met
een eigen juridische entiteit.
Volatiliteit
Een maatstaf voor beweeglijkheid van de koers van
een bepaald financieel instrument. Hoe groter de
volatiliteit, des te groter de koersbewegingen kunnen zijn. Volatiliteit drukt dus de mate van onzekerheid uit over het rendement dat men verwacht te
behalen.
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