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MARKTTERUGBLIK VOORBIJE HALFJAAR (JULI 2022 – DECEMBER 2022)

Aandelen

Wereldwijde aandelen hebben de tweede helft van 2022
met bescheiden winst afgesloten dankzij tekenen dat de
inflatiedruk mogelijk aan het verzwakken is en doordat
China afstand nam van zijn strenge zero-covid-beleid. De
markten waren echter volatiel. De stemming slingerde heen
en weer tussen de hoop dat de centrale banken hun
monetaire verkrapping zouden vertragen en de vrees dat
ze deze zouden voortzetten. Energieaandelen namen het
voortouw dankzij recordwinsten bij grote olie- en
gasbedrijven, gevolgd door bedrijven uit de industriële en
financiële sector en de grondstoffen. De
communicatiedienstensector stortte echter in, en ook
vastgoed had het moeilijk door de hogere rente.

Obligaties

Wereldwijde obligaties bleven verzwakken doordat
beleggers de hogere rente inprijsden. In de VS bereikte de
tienjaarsrente midden oktober het hoogste niveau in 14
jaar (4,3%), om het jaar rond de 3,8% af te sluiten, een
stijging met bijna 90 basispunten (bp) in zes maanden. Het
rendement van Europese obligaties steeg nog meer. Zo
sloot de Duitse tienjaarsrente het jaar op bijna 2,6% af, het
hoogste peil in 11 jaar en een stijging van ongeveer 125 bp
tijdens de verslagperiode.

Economisch nieuws

Doordat de centrale banken de rente aanzienlijk
verhoogden om de onstuitbare inflatie aan te pakken, nam
het risico op een wereldwijde recessie toe. Het tempo van
de renteverhogingen vertraagde aan het einde van het
jaar echter enigszins doordat er tekenen waren dat de
inflatiedruk misschien zijn hoogtepunt had bereikt. De
Amerikaanse Federal Reserve (Fed) trok de rente in totaal
met 275 bp op, waardoor de leenkosten het hoogste
niveau sinds 2007 bereikten. In Europa liet de Europese
Centrale Bank (ECB) in juli eindelijk haar
verruimingsgezinde houding varen en verhoogde de rente
tot uiteindelijk 2,5%, het hoogste punt in 14 jaar. De Japanse
centrale bank bleef het buitenbeentje dat een negatieve
rente handhaafde, hoewel ze eind december wel haar
beleid ter beheersing van de rentecurve aanpaste. Globaal
genomen daalden de grondstoffenprijzen naarmate de
vooruitzichten voor de wereldeconomie versomberden. De
olieprijzen vielen terug tot het niveau van voor de Russische
invasie in Oekraïne, waardoor een vat ruwe Brent-olie op
zijn laagste punt voor slechts USD 76 werd verhandeld, om
december weer hoger af te sluiten, rond USD 86 per vat. De
tarweprijzen daalden ook, want door een akkoord met
Rusland mocht Oekraïne weer graan verschepen vanuit zijn
havens in de Zwarte Zee. De prijzen voor industriële
metalen, zoals koper, waren volatiel doordat de verliezen
aan het begin van de verslagperiode later werden
goedgemaakt door de hoop op een heropening van de
Chinese economie.
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KERNINFORMATIE IN EEN OOGOPSLAG

Evolutie Euro Stoxx 50: Europese aandelenindex*
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* 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.
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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Strategy 15 van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz European Pension Investments.

Het compartiment belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De beheerders hanteren een
kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen
streeft het compartiment naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 15% belegt in internationale
aandelen en voor 85% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment 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 compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de
obligaties veroorzaken als de rente stijgt.

NIW*

€ 25,60

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -15,12% -1,69% -0,97% -4,01% -15,12% -15,09% -5,31% -11,48% -2,41%

2018 2019 2020 2021 2022

-3,22% 7,72% -0,27% 0,30% -15,12%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Sharpe ratio -1,01 -0,45

Volatiliteit (%) 5,09 4,80

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 15 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

HISTORISCHE VERDELING EN VOLATILITEIT VAN HET ONDERLIGGEND FONDS
SPREIDING TIJDENS DE PERIODE (%)²
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100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 89,60 533,92 366,50 -167,42

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

8,80 63,46 35,99 -27,47

Afgeleide producten 1,70 -1,92 6,94 8,86

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,10 -0,64 -0,41 0,23

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Stabiele rente-inkomsten op obligaties, uitzicht op kapitaalwinst bij dalende

intrestvoeten.

+ Hoog rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Brede spreiding over veel effecten.

RISICO'S
– Rentevoeten kunnen wijzigen, waarde van obligaties daalt bij stijgende rente.

– Bij hoge volatiliteit (waardeschommelingen) van de aandelen zijn verliezen
mogelijk.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 26/01/2009

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Wereldwijde aandelen hebben de tweede helft van 2022 met bescheiden winst afgesloten dankzij tekenen dat de inflatiedruk mogelijk aan het
verzwakken is en doordat China afstand nam van zijn strenge zero-covid-beleid. De markten waren echter volatiel. De stemming slingerde heen en
weer tussen de hoop dat de centrale banken hun monetaire verkrapping zouden vertragen en de vrees dat ze deze zouden voortzetten. Europese
obligaties koersten lager doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zich restrictiever ging opstellen. De Duitse tienjaarsrente sloot het jaar af op bijna
2,6%, het hoogste peil in 11 jaar en een stijging van ongeveer 125 bp tijdens de verslagperiode. De rente op kortere looptijden steeg zelfs nog sterker,
met inversie van de Duitse rentecurve tot gevolg. Tegen deze achtergrond was het fonds bij het begin van de tweede jaarhelft defensief gepositioneerd
in zowel obligaties als aandelen, met een omvangrijke cashpositie en een bijzonder voorzichtige positionering in aandelen. In de daaropvolgende
maanden werden we optimistischer naarmate de energieprijzen en de inflatie daalden. We trokken de beleggingsgraad op, maar bleven globaal
genomen voorzichtig.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

23.967.689 28.701.282 31.466.361 20.901.284 -10.565.077

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

672,55 776,27 814,15 409,02 -405,13

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 Het fonds kan gebruik maken van hefboomeffecten maar de beleggingsgraad is beperkt tot maximum 125%.

³ In het derde trimester van 2009 werd een nieuw element aan de beheersmethode toegevoegd: het volatiliteitsniveau van het fonds. Deze is momenteel vastgesteld op 4%.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ALLIANZ STRATEGY BALANCED

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Strategy 50 van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz European Pension Investments.

Het compartiment belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De beheerders hanteren een
kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen
streeft het compartiment naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale
aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment 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 compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de
obligaties veroorzaken als de rente stijgt.

NIW*

€ 31,64

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -18,03% -2,83% 0,29% -3,42% -18,03% -11,40% -3,95% -5,01% -1,02%

2018 2019 2020 2021 2022

-8,29% 16,89% -2,63% 11,02% -18,03%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Sharpe ratio -0,41 -0,09

Volatiliteit (%) 9,10 8,84

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 50 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY BALANCED - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

HISTORISCHE VERDELING EN VOLATILITEIT VAN HET ONDERLIGGEND FONDS
SPREIDING TIJDENS DE PERIODE (%)²
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100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 65,28 1.798,05 1.683,25 -114,81

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

35,72 1.063,23 920,99 -142,24

Afgeleide producten -0,89 -31,58 -22,87 8,71

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -3,12 -2,90 0,22

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Stabiele rente-inkomsten op obligaties, uitzicht op kapitaalwinst bij dalende

intrestvoeten.

+ Hoog rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Brede spreiding over veel effecten.

RISICO'S
– Bij hoge volatiliteit van de aandelen zijn verliezen mogelijk. De inventariswaarde

van het compartiment kan sterk schommelen.

– Rentevoeten kunnen wijzigen, waarde van obligaties daalt bij stijgende rente.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE ALLIANZ STRATEGY BALANCED - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 01/07/2008

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Wereldwijde aandelen hebben de tweede helft van 2022 met bescheiden winst afgesloten dankzij tekenen dat de inflatiedruk mogelijk aan het
verzwakken is en doordat China afstand nam van zijn strenge zero-covid-beleid. De markten waren echter volatiel. De stemming slingerde heen en
weer tussen de hoop dat de centrale banken hun monetaire verkrapping zouden vertragen en de vrees dat ze deze zouden voortzetten. Europese
obligaties koersten lager doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zich restrictiever ging opstellen. De Duitse tienjaarsrente sloot het jaar af op bijna
2,6%, het hoogste peil in 11 jaar en een stijging van ongeveer 125 bp tijdens de verslagperiode. De rente op kortere looptijden steeg zelfs nog sterker,
met inversie van de Duitse rentecurve tot gevolg. Tegen deze achtergrond was het fonds bij het begin van de tweede jaarhelft defensief gepositioneerd
in zowel obligaties als aandelen, met een omvangrijke cashpositie en een bijzonder voorzichtige positionering in aandelen. In de daaropvolgende
maanden werden we optimistischer naarmate de energieprijzen en de inflatie daalden. We trokken de beleggingsgraad op, maar bleven globaal
genomen voorzichtig.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

163.404.511 182.939.229 226.638.554 178.597.259 -48.041.295

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

4.053,70 3.922,89 3.963,86 2.578,50 -1.385,36

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 Het fonds kan gebruik maken van hefboomeffecten maar de beleggingsgraad is beperkt tot maximum 125%.

³ In het derde trimester van 2009 werd een nieuw element aan de beheersmethode toegevoegd: het volatiliteitsniveau van het fonds. Deze is momenteel vastgesteld op 8%.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ALLIANZ STRATEGY DYNAMIC

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Strategy 75 van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz European Pension Investments.

Het compartiment belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De beheerders hanteren een
kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen
streeft het compartiment naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 75% belegt in internationale
aandelen en voor 25% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment 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 compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de
obligaties veroorzaken als de rente stijgt.

NIW*

€ 36,92

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -19,35% -3,17% 2,02% -2,20% -19,35% -7,42% -2,54% 0,76% 0,15%

2018 2019 2020 2021 2022

-11,49% 22,97% -4,36% 20,03% -19,35%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-11,49

22,97

-4,36

20,03

-19,35

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Sharpe ratio -0,18 0,03

Volatiliteit (%) 12,82 12,61

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 75 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY DYNAMIC - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

HISTORISCHE VERDELING EN VOLATILITEIT VAN HET ONDERLIGGEND FONDS
SPREIDING TIJDENS DE PERIODE (%)²

0 0

25 25

50 50

75 75

100 100

125 125

n  Wereldwijde aandelen         n  Obligaties Euroland         n  Cash

VOLATILITEIT TIJDENS DE PERIODE (%)³

0 0

5 5

10 10

15 15

01/2207/2101/2107/2001/2007/1901/1907/1812/17

n  Volatiliteit fonds         n  Volatiliteitsdoelstelling

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 59,19 303,62 266,22 -37,40

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

43,08 153,97 193,77 39,80

Afgeleide producten -2,15 -4,52 -9,68 -5,16

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,12 -0,52 -0,53 -0,01

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Stabiele rente-inkomsten op obligaties, uitzicht op kapitaalwinst bij dalende

intrestvoeten.

+ Hoog rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Brede spreiding over veel effecten.

RISICO'S
– Bij hoge volatiliteit van de aandelen zijn verliezen mogelijk. De inventariswaarde

van het compartiment kan sterk schommelen.

– Rentevoeten kunnen wijzigen, waarde van obligaties daalt bij stijgende rente.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE ALLIANZ STRATEGY DYNAMIC - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 01/07/2008

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Wereldwijde aandelen hebben de tweede helft van 2022 met bescheiden winst afgesloten dankzij tekenen dat de inflatiedruk mogelijk aan het
verzwakken is en doordat China afstand nam van zijn strenge zero-covid-beleid. De markten waren echter volatiel. De stemming slingerde heen en
weer tussen de hoop dat de centrale banken hun monetaire verkrapping zouden vertragen en de vrees dat ze deze zouden voortzetten. Europese
obligaties koersten lager doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zich restrictiever ging opstellen. De Duitse tienjaarsrente sloot het jaar af op bijna
2,6%, het hoogste peil in 11 jaar en een stijging van ongeveer 125 bp tijdens de verslagperiode. De rente op kortere looptijden steeg zelfs nog sterker,
met inversie van de Duitse rentecurve tot gevolg. Tegen deze achtergrond was het fonds bij het begin van de tweede jaarhelft defensief gepositioneerd
in zowel obligaties als aandelen, met een omvangrijke cashpositie en een bijzonder voorzichtige positionering in aandelen. In de daaropvolgende
maanden werden we optimistischer naarmate de energieprijzen en de inflatie daalden. We trokken de beleggingsgraad op, maar bleven globaal
genomen voorzichtig.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

44.649.103 53.427.067 78.974.375 65.977.571 -12.996.804

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

518,78 518,12 664,34 449,78 -214,56

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 Het fonds kan gebruik maken van hefboomeffecten maar de beleggingsgraad is beperkt tot maximum 125%.

³ In het derde trimester van 2009 werd een nieuw element aan de beheersmethode toegevoegd: het volatiliteitsniveau van het fonds. Deze is momenteel vastgesteld op 12%.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Emerging Patrimoine van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar betere prestaties neer te
zetten dan zijn referte-index, die voor 50% is samengesteld uit de wereldwijde aandelenindex MSCI Emerging Market NR USD, omgerekend in euro en
berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de obligatie-index JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite
Unhedged EUR Index met herbelegde coupons. De weging van de referte-index wordt om de drie maanden bijgesteld.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van het compartiment kan sterk variëren door beleggingen in de opkomende markten, waarop de koersschommelingen hoog kunnen zijn
en waarvan de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

NIW*

€ 31,78

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,30% -1,33% 6,18% 4,61% -10,30% 0,73% 0,24% 0,63% 0,13%

Referte-index -5,99% 0,00% 2,78% 1,15% -5,99% -3,03% -1,02% 7,95% 1,54%

2018 2019 2020 2021 2022

-15,07% 17,64% 19,43% -5,97% -10,30%

-5,84% 18,23% 1,51% 1,61% -5,99%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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18,23

1,51 1,61

-5,99

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) 1,26 -1,41

Alpha (%) 0,11 -0,09

Beta 0,89 0,85

Correlatiecoëfficiënt 0,84 0,85

Informatieratio 0,19 -0,24

Sharpe ratio 0,04 0,03

Treynor ratio 0,00 0,00

Tracking error (%) 6,57 5,89

Volatiliteit (%) 11,99 10,62

* 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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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

50403020100

15,14 (-6,90)China

12,16 (+0,13)Mexico

11,43 (+9,64)Hongarije

10,71 (-0,57)Zuid-Korea

7,65 (+1,79)Roemenië

7,09 (+4,17)Brazilië

3,41 (+0,19)?_BENIN_?

3,36 (+3,09)Zuid-Afrika

3,05 (+3,05)Polen

26,59Andere

Sectorspreiding (%) – Aandelencomponent

806040200

40,52 (+7,37)Overheidsobligaties

13,85 (+0,29)Financiële diensten

13,28 (-4,38)Cyclische consumptiegoederen

11,02 (-0,40)Informatietechnologie

10,89 (+0,23)Energie

3,09 (+0,99)Nutsbedrijven

2,10 (-0,15)Grondstoffen

1,41 (-0,25)Vastgoed

1,23 (-0,93)Gezondheidszorg

2,60Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

PEMEX 4.75% 26/02/2029 6,58

SAMSUNG ELECTRONICS 6,34

HUNGARY 3.00% 25/04/2041 2,83

SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026 2,70

BGOSK 4.00% 08/09/2027 2,66

ROMANIA 4.63% 03/04/2049 2,43

ELETROBRAS ON 2,18

HUNGARY 4.50% 27/05/2032 2,12

BENIN 4.88% 19/01/2032 2,04

BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033 2,01

Totaal 31,89

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties -93,25 697,33 -344,00 -1.041,33

Aandelen -49,65 505,19 -183,16 -688,35

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

-13,52 0,36 -49,89 -50,25

Afgeleide producten 256,42 -828,66 945,96 1.774,63

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een team dat bekend staat om zijn durf en onafhankelijkheid.

+ Een pionier op de opkomende markten met meer dan 25 jaar ervaring.

+ Macro-economische analyse die is afgestemd op overtuigingen op lange termijn.

+ Actief en opportunistisch beheer in een steeds verder uitdijend
beleggingsuniversum.

+ Zoals een eerste belegging in opkomende markten vereist, tracht het GBF kansen
te benutten en tegelijkertijd de volatiliteit te beheersen.

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 compartiment 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.

– De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de
beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de
koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle
kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI EM (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50% JP

Morgan GBI-EM (EUR). Driemaandelijks geherbalanceerd.
Beheersmaatschappij Carmignac Gestion

Oprichtingsdatum 31/03/2011

FONDSBEHEERDERS

X. Hovasse & J. Mouawad

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van 2022 heeft het fonds een positief rendement behaald (+5,02%) en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, die in het rood
eindigde (-1,43%). De tweede jaarhelft was globaal genomen een herstelperiode, waarin het fonds een deel van zijn verliezen van eerder in het jaar
goedmaakte.
Het slot van 2022 stond in het teken van een herwonnen risicobereidheid nadat de rentemarkten zich stabiliseerden. Dit was enerzijds te danken aan de
daling van de inflatie en anderzijds aan de verwachting dat er een recessie op komst is. Bijgevolg moest de Amerikaanse dollar een deel van zijn
spectaculaire jaarwinst prijsgeven. Ook aan andere negatieve invloeden op beleggingen uit de opkomende markten (OM) en risico in het algemeen
lijkt stilaan een einde te komen. De Federal Reserve is begonnen signalen af te geven dat ze het tempo van de renteverhogingen gaat bijsturen in het
licht van de inflatie- en groeivooruitzichten. China, dat lange tijd vasthield aan een zero-COVID-beleid, liet dat beleid in ijltempo los en nam
stimuleringsmaatregelen voor zijn vastgoedsector.
De aandelenportefeuille van het fonds profiteerde in die omstandigheden van zijn overweging in Azië en in het bijzonder in China en Zuid-Korea, die
het goed deden toen bekend werd dat China de coronamaatregelen versoepelde. Onze Chinese aandelen boekten stevige winst en zorgden voor het
leeuwendeel van het positieve relatieve rendement over de verslagperiode.
In de obligatieportefeuille profiteerde het fonds van zijn Chileense obligaties in lokale valuta en zijn selectie bedrijfsobligaties in de sectoren energie en
vastgoed. De valutacomponent leverde een positieve bijdrage dankzij onze blootstelling aan de USD en onze voorzichtige en selectieve allocatie aan
de valuta's van opkomende landen.
We beginnen 2023 met een positieve kijk op activa uit de opkomende markten vanwege de geleidelijke heropening van de Chinese economie, die in
alle opkomende landen en in het bijzonder in Azië en Latijns-Amerika de groei kan aanzwengelen.
Onze aandelenportefeuille is bij de start van het jaar sterk geconcentreerd, met bijzondere aandacht voor de kerncijfers van bedrijven en de
waarderingen. Onze allocatie aan de Aziatische en Chinese markten hebben we opgetrokken, want na de U-bocht van de Chinese overheid in het
coronabeleid herstelt wellicht het consumenten- en beleggersvertrouwen in een markt die na twee jaar van achteruitgang bijzonder aantrekkelijk
gewaardeerd is.

In obligaties gaat onze voorkeur nog altijd uit naar drie beleggingsthema's:
• Vanwege het naderende recessierisico staan we positief tegenover staatsobligaties in lokale valuta's. In landen die de rente het sterkst hebben
opgetrokken, lijkt het einde van de verhogingscyclus in zicht (in het bijzonder Brazilië, Polen en Hongarije).
• Grondstoffenexporterende landen met relatief hoge spreads die bescherming bieden tegen stijgende rente en dankzij hun handelsbalans profiteren
van de grondstoffencyclus (hoofdzakelijk Latijns-Amerika en Afrika).
• Industrielanden die op lange termijn zullen profiteren van 'nearshoring', de trend om productie te verplaatsen naar landen die dichterbij liggen en
stabieler zijn (Mexico, Hongarije, Polen, Roemenië).

Qua valuta's blijven we positief over de valuta's van opkomende landen, die momenteel een hoge carry bieden. We geven momenteel de voorkeur aan
de EMEA-regio (CZK, HUF) en Latijns-Amerika (BRL, CLP, MXN). We blijven onze valutaposities flexibel en tactisch beheren.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

2.567.097 3.376.711 6.342.384 5.493.511 -848.873

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

486,62 540,48 492,78 369,00 -123,78

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.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Carmignac Gestion SA, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Autorité des Marchés
Financiers onder nr. GP 97-08. SA met kapitaal van € 15.000.000. R.C.S. (handelsregister) B 349 501 676 - Parijs.
24, place Vendôme – F-75001 Paris, Frankrijk – Tel.: +33 1 42 86 53 35. www.carmignac.fr

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE CARMIGNAC PATRIMOINE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht Carmignac
Patrimoine.

Het beleggingsbeleid van het GBF 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.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 GBF 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 GBF is onderhevig aan schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en kan sterk
schommelen.

NIW*

€ 27,00

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,09% -0,55% 4,13% 2,82% -10,09% -1,42% -0,48% -5,06% -1,03%

Referte-index -6,23% 0,00% 3,06% 2,23% -6,23% 11,78% 3,78% 32,00% 5,71%

2018 2019 2020 2021 2022

-12,20% 9,69% 11,50% -1,67% -10,09%

-0,07% 18,18% 5,18% 13,34% -6,23%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-12,20

9,69
11,50

-1,67

-10,09

-0,07

18,18

5,18

13,34

-6,23

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -4,26 -6,74

Alpha (%) -0,22 -0,35

Beta 0,60 0,59

Correlatiecoëfficiënt 0,65 0,62

Informatieratio -0,61 -1,04

Sharpe ratio -0,04 -0,11

Treynor ratio 0,00 -0,01

Tracking error (%) 6,94 6,51

Volatiliteit (%) 7,92 7,23

* 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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AE CARMIGNAC PATRIMOINE - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%) – Aandelencomponent

403020100

20,79 (+10,49)Overheidsobligaties

12,41 (-0,32)Energie

12,31 (-1,95)Gezondheidszorg

9,70 (-4,66)Cyclische consumptiegoederen

9,31 (-1,43)Financiële diensten

6,74 (+0,99)Grondstoffen

5,83 (-0,42)Informatietechnologie

4,93 (+0,94)Industrie

4,20 (-0,49)Niet-cyclische
consumptiegoederen

6,66Andere

Geografische spreiding (%)

6050403020100

33,34 (+3,32)Verenigde Staten

11,61 (+5,98)Italië

6,15 (-1,78)Ierland

5,93 (+0,44)Verenigd Koninkrijk

5,40 (-2,13)China

3,59 (+0,53)Canada

3,55 (-0,41)Mexico

3,50 (+0,56)Rusland

2,56 (-0,17)Denemarken

12,64Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2025 5,36

ITALY 3.50% 15/01/2026 3,81

ITALY 0.50% 01/02/2026 2,35

HERMES INTERNATIONAL 2,01

SCHLUMBERGER 1,63

NOVO NORDISK AS 1,60

ALIBABA GROUP HOLDING 1,58

AIRBUS GROUP 1,58

AGNICO EAGLE MINES 1,55

MICROSOFT CORP 1,49

Totaal 22,96

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 31,38 4.900,35 2.432,61 -2.467,74

Aandelen 32,28 7.424,99 2.502,73 -4.922,26

Instellingen voor collectieve
belegging

0,59 134,32 45,92 -88,40

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

11,21 4.528,87 869,04 -3.659,82

Afgeleide producten 24,54 -9.036,34 1.902,39 10.938,73

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een toonaangevend GBF, 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.

+ 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 GBF 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 GBF.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE CARMIGNAC PATRIMOINE - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50%

Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks
geherbalanceerd.

Beheersmaatschappij Carmignac Gestion

Oprichtingsdatum 07/11/1989

FONDSBEHEERDERS

David Older, R. Ouahba &
Keith Ney

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Naarmate in de tweede helft van het jaar de vrees voor een recessie toenam, leidde de hoop op een milder beleid van de centrale banken tot
technische oplevingen van risicovolle activa. Aan het einde van het jaar drukten de centrale banken die hoop echter de kop in. De recessiedreiging
bracht China er uiteindelijk toe het uiterst strenge coronabeleid te versoepelen om het herstel van de economie te bevorderen.
Het fonds heeft ondanks de hoge volatiliteit op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten over de verslagperiode bijzonder goed gepresteerd. Dat
was te danken aan onze goede allocatie aan activaklassen en sectoren (zoals het optrekken van onze blootstelling aan energie en goud) en aan het
geslaagde beheer van onze posities (verlaagde blootstelling aan de dollar, beheer van de afdekkingsposities op bedrijfsobligaties, grotere blootstelling
aan staatsobligaties van de VS). Daardoor konden we niet alleen profiteren van de opleving van risicovolle activa, maar ook de correctie aan het einde
van het jaar temperen. De strategie heeft met succes gebruikgemaakt van haar flexibiliteit en diversificatie om in zowel absolute als relatieve termen
een positief rendement te boeken.
Onze strategie berust begin 2023 meer dan ooit op diversificatie en actief beheer. Samen met de inflatie, die volgens ons structureel hoger zal blijven,
keert ook de conjunctuur terug. In een opnieuw cyclische economie moeten beleggers tegelijk blijk geven van visie en hun posities proactief beheren. In
dat klimaat kan het fonds, met zijn flexibele strategie die in meerdere activaklassen belegt, zich waarschijnlijk net zoals in 2020, de tweede helft van
2022 of eerdere periodes van de rest van de markt onderscheiden.

Wij verwachten dat het rendement het komende jaar vooral afkomstig zal zijn van de onderstaande factoren.

In het aandelengedeelte:
• Onze mening is dat de aandelenmarkten, vooral in de VS, bij de start van het eerste kwartaal een daling van de bedrijfswinsten nog niet volledig in de
koersen hebben verrekend. Daarom houden wij vast aan een gematigde blootstelling aan aandelen en spitsen wij ons toe op de bedrijven en sectoren
die een economische vertraging het best kunnen doorstaan, zoals gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en goud.
• In regionaal opzicht verkiezen we Europa en China boven de VS en hebben we blootstelling aan Japanse banken toegevoegd, die naar onze mening
kunnen profiteren van een versteilende rentecurve.
• We blijven ook positief tegenover de energiesector, die nog steeds een structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod kent.
• We houden de portefeuille in evenwicht met selectieve posities in specifieke kansen die de meeste beleggers over het hoofd zien, zoals Amerikaanse
industriële bedrijven die kunnen profiteren van de trend om opnieuw lokaal te produceren.

In het obligatiegedeelte:
• Bedrijfsobligaties weerspiegelen de bezorgdheid over de groei al en geven beleggers daar een mooie beloning voor, dus hebben wij een grote, niet-
afgedekte allocatie aan dit segment.
• Op de opkomende markten zien we specifieke kansen in Latijns-Amerikaanse staatsobligaties, onder meer in Brazilië, waar de inflatiedruk wegebt.
• Er ontstaan kansen in Japan, waar de centrale bank mogelijk haar monetair beleid omgooit als reactie op de inflatie.
• De gemiddelde rente in onze obligatieportefeuille schommelt rond 5,4%.
• Tot slot verkiezen we in onze valutapositie de euro boven de dollar, aangezien de Europese Centrale Bank achterloopt op de Federal Reserve.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

10.850.808 12.861.467 13.821.812 10.161.834 -3.659.978

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

11.585,08 11.289,93 9.676,67 7.753,00 -1.923,67

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.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Carmignac Gestion SA, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Autorité des Marchés
Financiers onder nr. GP 97-08. SA met kapitaal van € 15.000.000. R.C.S. (handelsregister) B 349 501 676 - Parijs.
24, place Vendôme – F-75001 Paris, Frankrijk – Tel.: +33 1 42 86 53 35. www.carmignac.fr

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Multiple Opportunities II van het Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch. De doelstelling van het beleggingsbeleid van het compartiment is, met
inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta van het compartiment. De beleggingsstrategie
wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald.
Het compartiment 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 compartiment mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een
ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het compartiment. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het
compartiment financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ('derivaten').

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

25/09/2017

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 compartiment 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.

NIW*

€ 28,38

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,66% -1,83% 0,28% -2,17% -13,66% -2,14% -0,72% 9,70% 1,87%

2018 2019 2020 2021 2022

-5,57% 18,71% 2,86% 10,19% -13,66%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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110 110
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n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0
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30 30

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-5,57

18,71

2,86

10,19

-13,66

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 10,12 9,11

MORNINGSTAR RATING™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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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AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding aandelen (%)

100806040200

62,65 (-5,29)Verenigde Staten

16,47 (+4,79)Duitsland

6,09 (+0,12)Canada

5,83 (+0,05)Zwitserland

5,37 (+0,73)Verenigd Koninkrijk

1,81 (+0,06)Frankrijk

1,67 (-0,31)China

0,12 (-0,01)Luxemburg

Blootstelling aan activaklassen (%)

120100806040200

70,46 (-7,55)Aandelen

14,79 (+2,47)Cash

9,72 (+0,09)Goud (indirect)

4,42 (+4,01)Obligaties

0,40 (+0,40)Converteerbare obligaties

0,22 (+0,59)Andere (incl.derivaten)

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,72

BERKSHIRE HATHAWAY B 3,60

NESTLE 3,29

MERCEDES-BENZ GROUP 2,88

DEUTSCHE BÖRSE 2,44

3M 2,34

BMW ST 2,34

BARRICK GOLD 2,26

NEWMONT 2,15

ALPHABET - CLASS A 2,13

Totaal 33,15

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 4,82 51,35 585,85 534,50

Aandelen 70,46 9.770,61 8.564,17 -1.206,44

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

14,79 1.206,14 1.797,67 591,53

Afgeleide producten 0,00 -46,34 0,00 46,34

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 9,94 1.543,06 1.208,17 -334,89

STERKE PUNTEN
+ 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.

– Als er gebruik wordt gemaakt van derivaten kan de waarde van het
compartiment 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 compartiment verhogen.

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

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Flossbach von Storch Invest S.A.

Oprichtingsdatum 03/04/2014

FONDSBEHEERDER

Dr. Bert Flossbach

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het fonds kon niet ontsnappen aan het algemene marktklimaat. Wij hadden de omvang van de inflatiedynamiek en - daarmee samenhangend - de
aanzienlijke stijging van de nominale rente niet verwacht. Al met al was het beleggingsresultaat van het afgelopen jaar niet bevredigend, ook al
konden wij de soms zware tegenslagen tenminste enigszins opvangen.

Het grote aandeel Amerikaanse dollars in de totale portefeuille heeft ons geholpen, ook al heeft de Amerikaanse munt in het vierde kwartaal een deel
van zijn winst ten opzichte van de euro prijsgegeven; om redenen van diversificatie dekken wij bewust slechts een deel van de valutarisico's af. Ook onze
blootstelling aan goud (niet fysiek) had een stabiliserend effect. Voor ons is het edelmetaal een soort verzekering tegen de risico's van het financiële
stelsel. Het aandeel ervan bedroeg aan het einde van de verslagperiode 9,7 procent.

De correctie op de wereldwijde aandelenmarkten daarentegen, vooral de sell-off van tech-aandelen, waaronder niet alleen de kleine en middelgrote
aandelen, maar ook de zwaargewichten - Alphabet, Meta of Amazon bijvoorbeeld - had een aanzienlijk negatief effect op de koers van het fonds. Wij
hadden tijdens de eerste fase van zwakte, in het voorjaar, posities in de technologiesector opgebouwd of uitgebreid, omdat wij hun risico-
rendementsprofiel toen aantrekkelijk vonden. Achteraf moeten we toegeven: dat was te vroeg, ook al zijn we nog steeds overtuigd van de kwaliteit van
de respectieve bedrijven, althans in de overgrote meerderheid van de gevallen. De paar posities waarvan wij niet (meer) overtuigd zijn, hebben wij
consequent verkocht of althans aanzienlijk afgebouwd. Gelukkig waren de in het voorjaar opgebouwde posities van beheersbare omvang - in
overeenstemming met ons FvS Pentagram-postulaat van diversificatie. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de aandelenratio nog steeds 70,5
procent.

De grootste positieve bijdragen aan de waarde op het niveau van individuele aandelen werden gedurende het jaar geleverd door onze participaties in
Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson en Deutsche Börse. De reeds genoemde Meta en Alphabet en 3M hadden daarentegen een negatief effect.
Wij hebben geprofiteerd van de stijging van de rente op de obligatiemarkt en het obligatieaandeel in de tweede helft van het jaar verhoogd tot
ongeveer 4%, waardoor voor het eerst sinds lange tijd weer obligaties in de portefeuille zijn opgenomen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

70.783.271 137.073.094 220.127.032 217.072.018 -3.055.014

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

8.367,64 11.658,43 13.999,88 12.154,65 -1.845,23

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het GBF 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

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE MG DYNAMIC ALLOCATION

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) M&G Dynamic
Allocation Fund, opgericht in Engeland en Wales. 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.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

13/04/2017

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 compartiment 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 compartiment staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.

NIW*

€ 25,12

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -3,75% -1,34% 5,15% 1,66% -3,75% -1,10% -0,37% -3,09% -0,63%

2018 2019 2020 2021 2022

-11,27% 10,43% -0,35% 3,12% -3,75%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-11,27

10,43

-0,35

3,12

-3,75

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 11,99 10,97

MORNINGSTAR RATING™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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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AE MG DYNAMIC ALLOCATION - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Blootstelling aan activaklassen (%)

806040200

45,21 (+2,03)Aandelen

15,99 (+11,53)Cash in het fonds

15,09 (-13,41)Overheidsobligaties

11,03 (+6,65)Bedrijfsobligaties

10,69 (+4,15)Wereldwijde obligatiefondsen

1,99 (+0,16)Converteerbare obligaties

Valutablootstelling (% marktwaarde)

1501209060300-30-60

73,10 (+0,82)Euro

15,65 (-0,37)US dollar

5,46 (+0,03)Britse pond

4,27 (-0,15)Hong Kong dollar

4,26 (-0,22)Japanse yen

1,96 (+0,38)Koreaanse won

1,54 (+0,16)Braziliaanse real

0,66 (+0,10)Chileense peso

0,27 (+0,27)Australische dollar

-7,17Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

US Government 12,09

Us equity 9,21

Ftse 100 index mar 23 gbp equity index future 5,43

Japan equity 4,92

China equity 4,58

Dax index mar 23 eur equity index future 4,44

Kospi2 index mar 23 krw equity index future 3,73

Euro stoxx bank mar 23 eur equity index future 3,17

Topix index mar 23 jpy equity index future 3,13

S&p500 emini mar 23 usd equity index future -9,03

Totaal 41,67

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 36,81 904,45 791,65 -112,79

Aandelen 45,21 990,72 972,31 -18,41

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

15,99 357,24 343,89 -13,35

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 1,99 41,99 42,80 0,81

STERKE PUNTEN
+ 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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AE MG DYNAMIC ALLOCATION - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij M&G International Investments Ltd.

Oprichtingsdatum 16/01/2018 (in het Verenigd Koninkrijk werd M&G Dynamic
Allocation Fund gelanceerd op 3/12/2009)

FONDSBEHEERDER

Juan Nevado

(sinds januari 2011)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De volatiliteit op de aandelenmarkten hield aan doordat de centrale banken de rente verhoogden en waarschuwden dat er in 2023 waarschijnlijk meer
renteverhogingen zullen volgen om de forse inflatie te beteugelen. Ondanks de moeilijkheden op de markt genereerde het fonds een positief
rendement en presteerde aanzienlijk beter dan fondsen in zijn categorie. De grootste bijdrage aan het resultaat was de blootstelling aan Europese
aandelen en Japanse banken. Ook obligaties van opkomende markten, in het bijzonder Mexico en Brazilië, en een deelneming in Britse staatsobligaties
voegden waarde toe. De grootste negatieve factor waren Amerikaanse staatsobligaties; deze daalden omdat de Federal Reserve hawkish bleef. Onze
posities op de Chinese en Koreaanse aandelenmarkten deden ook enigszins afbreuk aan het resultaat.

We denken nog altijd dat er voor aandelen neerwaartse risico’s bestaan door de dreiging van lagere winstverwachtingen voor 2023 van bedrijven, die
tot neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen leiden. Het fonds blijft voorzichtig gepositioneerd, nu de vooruitzichten voor zowel aandelen als
obligaties bijzonder onzeker lijken. We handhaven daarom een forse cashpositie, maar staan klaar om dynamisch te reageren als verdere volatiliteit
kansen biedt.

BELANGRIJKE WIJZIGING

Op 16 maart 2018 werd het onderliggend fonds naar Brits recht M&G Dynamic Allocation Fund gefusioneerd met het compartiment M&G (Lux)
Dynamic Allocation Fund van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht M&G (Lux) Investment Funds 1.
Het Luxemburgse fonds heeft een identieke strategie en dezelfde fondsbeheerders.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

41.354.690 16.303.298 14.116.902 11.666.961 -2.449.941

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

5.895,95 3.553,56 2.856,72 2.150,65 -706,07

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Aan het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, werd in Luxemburg een vergunning verleend en het compartiment staat onder toezicht van de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Het compartiment wordt beheerd door M&G Securities Limited (UK), vermogensbeheerder, gereguleerd door de
Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.Handelsregister nr. 90776 – Engeland
10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ODDO OPTIMAL INCOME

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds worden voor 100% belegd in de Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) naar Duits recht ODDO BHF
Polaris Moderate.

Het beleggingsbeleid van de ICB bestaat erin om een hoger rendement te behalen dan een obligatiebelegging, maar de activa zo te verdelen dat de
belegger belangrijke verliezen als gevolg van dalende aandelenkoersen vermijdt.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

20/04/2015

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. De ICB belegt in financiële
markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De ICB heeft een matig risiconiveau als gevolg van de defensieve verdeling van zijn beleggingen:
1) blootstelling tot maximum 100% van zijn netto activa aan renteproducten van publieke of private emittenten uit de OESO-landen (overheden of
private of publieke ondernemingen met een Investment Grade rating of voor maximum 10% High Yield effecten of effecten zonder rating)
2) blootstelling tot maximum 40% van zijn netto activa aan de aandelenmarkten van de OESO-landen.

NIW*

€ 21,68

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,00% -1,90% 1,50% 0,05% -10,00% -3,04% -1,02% 0,23% 0,05%

2018 2019 2020 2021 2022

-4,39% 8,12% 2,37% 5,24% -10,00%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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15 15

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-4,39

8,12

2,37

5,24

-10,00

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Sharpe ratio -0,12 0,05

Volatiliteit (%) 6,81 5,81

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Polaris Moderate

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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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AE ODDO OPTIMAL INCOME - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding aandelen (%)

1086420

5,20 (-0,20)Industrie

3,70 (-0,20)Financiële diensten

2,40 (+0,20)Consumptiegoederen

2,10 (-0,10)Gezondheid

2,00 (-0,70)Technologie

1,60 (-0,10)Consumptiediensten

1,50 (+0,80)Olie & gas

0,40 (-0,10)Basismaterialen

Geografische spreiding (%)

806040200

45,00 (+2,24)Europa

14,03 (+0,11)Noord-Amerika

5,36 (+0,00)Wereldwijd

4,67 (-11,76)Cash

2,36 (+0,22)Opkomende landen

1,88 (-0,03)Azië

1,43Andere

Spreiding obligaties per looptijd (%)

2520151050

6,1 (+1,74)<1 jaar

14,8 (-0,07)1-3 jaar

11,8 (-0,76)3-5 jaar

8,5 (-0,32)5-7 jaar

5,1 (+0,05)7-10 jaar

1,4 (+1,23)10-15 jaar

0,3 (+0,26)15-20 jaar

0,6 (-0,02)20-25 jaar

1,4 (-2,05)>30 jaar

Spreiding obligaties per rating (%)

50403020100

21,7 (+11,07)AAA

11,4 (+1,47)AA

25,8 (-0,84)A

31,7 (-6,38)BBB

9,0 (-5,28)BB

0,3 (-0,04)NR

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Euro-Schatz Fut   Mar23 -13,99

Euro-Bobl Future  Mar23 -7,86

Xetra-Gold 5,36

Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 2,36

Put Euro Stoxx 50 (Eux) Mar23 P3750 -2,18

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,72

Bundesrepub. Deutschland 2.00% 08/2023 1,61

Bundesrepub. Deutschland 1.75% 02/2024 1,49

Norwegian Government 3.00% 03/2024 1,41

Ses Sa Eusa5 12/2049 1,41

Totaal -8,67

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 65,48 916,01 1.021,56 105,54

Aandelen 19,91 337,70 310,54 -27,16

Instellingen voor collectieve
belegging

9,44 152,05 147,19 -4,86

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,67 276,08 72,91 -203,17

Afgeleide producten 0,50 -1,58 7,86 9,44

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een GBF dat kan investeren in een brede waaier van activaklassen en

geografische zones.

+ Actieve en flexibele asset allocatie en effectenselectie. De asset allocatie is
gebaseerd op macro-economische analyses. De effectenselectie is gebaseerd op
een "value" aanpak om lange termijn performances te realiseren.

+ Toepassing van afdekkingsstrategieën (hedging) om het GBF te beschermen in
periodes van grote turbulentie op de beurs.

RISICO'S
– Risico op kapitaalverlies, aandelenrisico, risico verbonden aan het bezit van

kleine en middelgrote kapitalisaties, renterisico, valutarisico, kredietrisico,
concentratierisico van de portefeuille, risico's verbonden aan discretionair beheer,
liquiditeitsrisico van de onderliggende activa, tegenpartijrisico, risico door
overmatige blootstelling, risico's met betrekking tot de financiering van effecten
en het beheer van waarborgen, risico's met betrekking tot investeringen in de
speculatieve High Yield effecten en, in mindere mate, het risico van investeringen
in opkomende markten.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij ODDO BHF Asset Management

Oprichtingsdatum 16/09/2013

FONDSBEHEERDER

Peter Rieth

(sinds 07/12/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
We begonnen de tweede helft van het jaar met een naar verhouding lage aandelenweging en een grote cashpositie. Eind juli belegden we ter
diversificatie in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen die in het huidige klimaat stand kunnen houden. Voorbeelden zijn landbouwmachinefabrikant
Deere en het Noorse energiebedrijf Equinor. Posities in defensieve aandelen, zoals farmaceuticabedrijf Roche, breidden we uit. Om mee te surfen op
groeitrends op lange termijn en te profiteren van herstelfasen van de markt zoals het afgelopen najaar, behielden we onze posities in
kwaliteitsaandelen waarvan wij op lange termijn overtuigd zijn. De internationale oriëntatie van de portefeuille heeft de risico's helpen spreiden.
Wegens de renteverhogingen en uitlopende spreads heeft het fonds zijn portefeuille actief beheerd. Daarbij lag de nadruk op een lage duration en
laag kredietrisico, met vooral veel obligaties van beleggingskwaliteit en korte looptijden. Recenter hebben we onze obligatieposities uitgebreid om van
de uitlopende spreads te profiteren. De nadruk van het fonds op kwaliteit en de lage weging van aan energie gerelateerde bedrijven in de portefeuille
speelden al met al in ons nadeel, want de trends op de markt gingen de andere richting uit. De allocatie aan Amerikaanse aandelen was daarentegen
wel bevorderlijk voor het rendement. Het obligatiegedeelte hield wel behoorlijk goed stand. De focus op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met
een lage duration droeg positief bij aan het resultaat van het fonds. Ook de onderweging in staatsobligaties pakte gunstig uit, want de wereldwijde
index van staatsobligaties viel sterk terug. De focus op effecten met een lage bèta en een laag kredietrisico heeft ons in 2022 eveneens geholpen.

BELANGRIJKE WIJZIGING IN DE PRODUCTVOORWAARDEN EN DE REFERTE-INDEX

Oddo Meriten Asset Management heeft op 5 januari 2017 de naam van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) gewijzigd in Oddo BHF Total
Return en de beheersdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds aangepast. Gezien het discretionaire karakter van het gevoerde beleid, wordt
er geen referte-index meer gebruikt.

Op 7 december 2018 werd het GBF Oddo BHF Total Return naar Frans recht opgeslorpt door het GBF naar Duits recht ODDO Polaris Moderate, dat
een vergelijkbaar eleggingsbeleid heeft.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

1.561.820 2.643.138 2.878.759 2.764.673 -114.086

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

770,60 851,90 1.719,06 1.560,06 -159,00

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door ODDO BHF Asset Management GmbH, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) onder nr. 70129067. GmbH met kapitaal van € 10.300.000. Handelsregister HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf.
Herzogstraße 15 – D-40217 Düsseldorf – Duitsland. Tel.: + 49(0)211 239 24 01. www.am.oddo-bhf.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE R-CO VALOR

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment R-co Valor C EUR van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Frans recht R-co Valor.
Het compartiment streeft naar rendement over een aanbevolen beleggingshorizon van minimum 5 jaar door discretionair beheer van de
beleggingsportefeuille, waarbij ingespeeld wordt op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen en obligaties) en effecten geselecteerd
worden op basis van een financiële analyse van de emittenten. Als gevolg hiervan heeft het compartiment geen referte-index.
Voor de selectie van de onderliggende waarden van het compartiment worden de volgende criteria gehanteerd: uitzicht op duurzame groei, beperkte
concurrentie (technisch of commercieel quasimonopolie / dominante positie), duidelijk begrip van de activiteiten van de betrokken vennootschap en
een redelijke prijs.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

25/09/2017

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De geconsolideerde blootstelling van de portefeuille (via effecten, ICBE's, transacties op de termijnmarkt) aan alle soorten markten samen bedraagt
maximaal 200%. Meer in het bijzonder zal de geconsolideerde blootstelling van het compartiment: 1. aan de aandelenmarkt en aan de valutamarkt
niet meer bedragen dan 100% voor elk van deze risico's, en 2. aan de rentemarkt het mogelijk maken om de "modified duration" (een maatstaf voor de
verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen) van de portefeuille binnen een vork tussen -1 en 9 te handhaven.

NIW*

€ 30,06

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -9,18% -2,81% 5,25% 2,00% -9,18% 6,67% 2,18% 15,75% 2,97%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,63% 27,11% 5,46% 11,37% -9,18%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

60 60

80 80

100 100

120 120

140 140

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-14,63

27,11

5,46

11,37

-9,18

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 15,71 15,53

MORNINGSTAR RATING™
R-co Valor C EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

302520151050

18,73 (+1,07)Industrie

18,28 (+1,86)Consumptiediensten

17,84 (+2,23)Olie & gas - Basismaterialen

14,47 (-0,83)Technologie

12,91 (-1,41)Financiële diensten

12,20 (-2,82)Gezondheid

5,59 (-0,11)Consumptiegoederen

Geografische spreiding (%)

6050403020100

34,43 (-2,33)Verenigde Staten

19,97 (+0,98)Azië excl. Japan

16,14 (+1,84)Canada

14,52 (+0,99)Frankrijk

8,48 (-0,09)Zwitserland

3,26 (+0,81)Latijns Amerika

1,18 (-0,07)Azië-Pacific

1,05 (-1,66)Verenigd Koninkrijk

0,78 (-0,46)Duitsland

0,20 (-0,01)Eurozone

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Ivanhoe Mines Ltd-cl A 3,35

Morgan Stanley 3,09

Trip.com Group Ltd-adr 3,06

Airbus Se 2,92

Teck Resources Ltd-cls B 2,91

Tencent Holdings Ltd 2,67

Abb Ltd-reg 2,64

Capgemini Se 2,57

Alibaba Group Holding Ltd 2,40

Biomarin Pharmaceutical Inc 2,40

Totaal 28,01

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 82,92 2.534,95 2.639,98 105,02

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

17,08 505,44 543,84 38,41

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een "carte blanche" benadering zonder referte-index.

+ Een geconcentreerde portefeuille gericht op wereldwijde groeithema’s.

+ Een goed presterend beheer op lange termijn met een track record van meer dan
20 jaar.

RISICO'S
– Risico op kapitaalverlies.

– Risico van beleggingen op internationale markten.

– Risico verbonden aan beleggingen in renteproducten.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
30



AE R-CO VALOR - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Rothschild & co Asset Management Europe

Oprichtingsdatum 08/04/1994

FONDSBEHEERDERS

Yoann Ignatiew & Charles-
Edouard Bilbault

(sinds 2008 & 2010)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De aandelenblootstelling van het fonds bedroeg eind december 83%; het saldo, 17%, stemt overeen met de beschikbare en monetaire liquiditeiten.
Wat de bewegingen betreft, werd op het einde van het jaar een strategie ingevoerd om het risico te verminderen. In de loop van het semester werden
gedeeltelijke verkopen uitgevoerd om winst te nemen op waarden die bijzonder fors opgeveerd waren, vooral in de sectoren van de luxegoederen, de
gezondheidszorg en de industrie. Omgekeerd werden in de marge versterkingen opgestart voor aandelen die buitensporig gecorrigeerd waren en die
behoren tot de sectoren van de technologie, de financiën maar ook de gezondheidszorg. In het monetaire gedeelte werden Franse staatsobligaties van
minder dan 1 jaar met rendementen tussen 2,3% en 2,8% in de portefeuille opgenomen.
Gedurende het tweede semester werden grootste bijdragen aan het rendement geleverd door de sectoren van de industrie onder impuls van het
herstel van de cyclische waarden op het einde van het jaar en de gediversifieerde mijnbouwers. De technologiewaarden in de portefeuille hebben
daarentegen een aanzienlijke correctie ondergaan, net zoals de hele sector, waardoor ze aan het einde van het semester minder goed hebben
bijgedragen aan het rendement.
Het opportunistische karakter en de “carte blanche”-aanpak van het fonds biedt ons de mogelijkheid de beleggingen aan te passen aan de
marktomstandigheden. We blijven wel gedisciplineerd in ons beheer, door winsten te nemen en waarden met solide fundamentals die onlangs impact
hebben ondervonden te versterken. In termen van geografische blootstelling was Noord-Amerika op het einde van december goed voor 51% van het
aandelensegment, Europa goed voor 25% en China en Zuid-Amerika goed voor respectievelijk 20% en 3%.

BELANGRIJKE WIJZIGING

In november 2018 werd de naam van het onderliggend fonds R Valor gewijzigd in R-co Valor. De naam van het interne fonds werd AE R-co Valor.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

28.917.770 48.594.871 79.264.274 87.202.205 +7.937.931

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

2.415,06 898,36 3.218,45 3.183,82 -34,63

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Rothschild & Co Asset Management Europe, beheervennootschap erkend door de AMF
onder het nummer GP-17000014. Gewone commanditaire vennootschap met een kapitaal van € 1.818.181,89. R.C.S. (handelsregister) 824 540 173 Parijs.
29, avenue de Messine - F-75008 Parijs - Tel.: +33 1 40 74 42 92. https://am.eu.rothschildandco.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ DNCA INVEST EUROSE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DNCA Invest - Eurose van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht DNCA Invest.
Het compartiment past zich aan de verschillende marktconfiguraties aan via een voortdurende en flexibele arbitrage tussen vier belangrijke
activaklassen: klassieke obligaties, converteerbare obligaties, aandelen en monetaire producten. De globale beleggingsstrategie van het compartiment
mikt op een optimaal rendement uit een vermogensbelegging door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen en vastrentende
producten, uitgedrukt in euro. Bij het beheer van het compartiment wordt ook rekening gehouden met verantwoordelijke en duurzame principes. Op die
manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van aandelen en obligaties rekening gehouden met de interne score op het
gebied van zowel verantwoord ondernemen als duurzaamheid van de ondernemingen. In lijn met het beheer van duurzame beleggingen ('SRI')
worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria (criteria op basis van milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur
(Governance)), waarbij ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum. Het compartiment zal dus
niet in deze emittenten beleggen.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

21/01/2019

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 compartient belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De blootstelling aan de aandelenmarkten en/of obligatiemarkten verklaart het risiconiveau van dit fonds.

NIW*

€ 1026,46

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -3,97% -0,30% 4,99% 2,15% -3,97% -3,14% -1,06% – –

Referte-index -16,32% -4,59% 0,97% -3,82% -16,32% -11,48% -3,98% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – -4,88% 6,04% -3,97%

– – 4,14% 1,58% -16,32%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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-4,88

6,04

-3,97

4,14
1,58

-16,32

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) 2,92

Alpha (%) 0,20

Beta 0,80

Correlatiecoëfficiënt 0,70

Informatieratio 0,42

Tracking error (%) 6,93

Volatiliteit (%) 9,38

MORNINGSTAR RATING™
DNCA Invest - Eurose

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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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ALLIANZ DNCA INVEST EUROSE - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per activaklasse (%)

100806040200

57,16 (+0,00)Obligaties

32,96 (+0,00)Aandelen

6,24 (+0,00)Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,64 (+0,00)Instellingen voor collectieve
belegging

Sectorspreiding (%)

50403020100

14,30 (+0,00)Banken

9,49 (+9,49)Overheidsobligaties

8,65 (+8,65)Industriële goederen en
diensten

7,27 (+7,27)Telecommunicatie

6,75 (+0,00)Auto-industrie en-onderdelen

6,28 (+0,00)Energie

6,24 (+6,24)Cash

6,01 (+0,00)Bouw en materialen 

5,49 (+5,49)Nutsbedrijven

29,52Andere

Top 10 posities aandelen en obligaties

TOTALENERGIES SE 4,22

Spain I/L 2024 2,93

Italy I/L 2024 2,56

SANOFI 2,21

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,14

CREDIT AGRICOLE SA 2,00

ORANGE 1,97

STMICROELECTRONICS NV 1,93

BOUYGUES SA 1,87

EDF 1,74

Totaal 23,57

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 57,16 1.251,82 1.182,94 -68,88

Aandelen 32,96 703,06 682,02 -21,05

Instellingen voor collectieve
belegging

3,64 96,50 75,25 -21,25

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

6,24 104,82 129,06 24,24

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een gemengd compartiment dat ernaar streeft om de winstgevendheid van een

patrimoniale belegging te verbeteren door een actief beheer van vier
vermogensklassen in de eurozone.

+ Voor de belegger die zijn spaargelden wenst te diversifiëren en te dynamiseren
op een patrimoniale manier.

+ Een alternatief voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties
(rechtstreeks of via fondsen) en voor fondsen in euro die een kapitaalgarantie
bieden (tak 21).

RISICO'S
– De kans bestaat dat het compartiment niet op elk moment belegd is in de

waarden of de fondsen die het best presteren. De performance van het
compartiment kan bijgevolg lager zijn dan de beheerdoelstelling.

– Aan het compartiment is een rente-, aandelen- en kredietrisico verbonden.

– Het compartiment biedt geen kapitaalgarantie.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return

Beheersmaatschappij DNCA FINANCE Luxembourg

Oprichtingsdatum 21/06/2007

FONDSBEHEERDERS

Jean-Charles Mériaux,
Philippe Champigneulle,
Damien Lanternier,
Romain Grandis, Adrien Le
Clainche & Baptiste
Planchard

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van het jaar heeft het fonds een relatief stabiele positie behouden in een marktomgeving die volatiel bleef. De netto blootstelling aan
aandelen blijft tussen 27% en 29%, voor een portefeuille van overtuigingen die gericht zijn op een dertigtal bedrijven. Dankzij deze vrij hoge blootstelling
binnen de toegestane spreiding (0-35%) en de voortdurende aandacht voor de aandelenwaardering kan het fonds de opleving van de markt opvangen
en extra rendement bieden in een context van stijgende rentevoeten. Ook de kortetermijn gevoeligheid van het obligatiegedeelte - die gedurende de
periode tussen 1,8 en 2,2 bleef - en de blootstelling aan high yield maken een positieve performance van dit belangrijke deel van het fonds mogelijk.
Het kredietrisico is licht gedaald: het Investment grade gedeelte steeg naar 56%. De 10% aan inflatie gerelateerde staatsobligaties wordt gehandhaafd.
Om te profiteren van de marktbewegingen en de volatiliteit blijft de kaspositie hoog, op 8% aan het eind van het jaar. Wat het beheer betreft, worden
de aandelenovertuigingen gehandhaafd, met aanpassingen naar gelang van de ontwikkeling van de waardering van de aandelen. ALD Automotive,
Europa's grootste wagenparkbeheerder en een dochteronderneming van Société Générale, werd tijdens de kapitaalverhoging aan de portefeuille
toegevoegd om de overname van concurrent Leaseplan te financieren; Qiagen en Fresenius werden verkocht. De carry trades na de aankondigingen
van overnames verliepen goed (Albioma, Atlantia, Boskalis), terwijl de Franse CS Group aan de portefeuille werd toegevoegd. Wat de obligaties betreft,
maakten de regelmatige aflossingen herbeleggingen in tal van nieuwe en bestaande emittenten mogelijk. De voorkeur gaat uit naar obligaties met een
korte tot middellange looptijd, die voldoende rendement bieden om de genomen risico's te compenseren. Voorbeelden van nieuwe emittenten zijn
Cajamar, ING, Traton, UBS en Südzucker. Om redenen van maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt de Syngenta-obligatie verkocht. De
blootstelling op de volgende emittenten worden verhoogd: Arval, Dufry, FCA Bank, Jyske Bank, KBC, Spie, iliad, thyssenkrupp. Eind december had de
portefeuille een aantrekkelijk rendement, zowel op dividenden uit aandelen (5,2%) als op obligaties (5,0%). Met een obligatiegevoeligheid van 2,2 blijft
de portefeuille voorzichtig ten aanzien van een stijgende rente, omdat de inflatie structureler zou kunnen blijken dan verwacht.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

3.351.975 5.178.364 6.439.163 5.987.013 -452.150

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

4.539,64 2.902,86 2.337,91 2.069,26 -268,65

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door DNCA Finance (beheerder) bij volmacht van DNCA Finance Luxembourg
(Beheersmaatschappij). DNCA Finance is een vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Autorité des Marchés Financiers onder nr.GP 00030. SCS met eigen
vermogen van € 1.508.488,04. Handelsregister 432 518 041 - Parijs.
19, Place Vendôme – F-75001 Parijs, Frankrijk – Tel.: +33 1 58 62 55 00. www.dnca-investments.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (FCP - FIS) naar Luxemburgs recht Allianz
Defensive Mix

Dit FCP - FIS is een fonds van fondsen en streeft ernaar het globale risico te beperken via de bijdrage van uiteenlopende performances die komen van
een selectie van dynamische vermogensbeheerders die verschillende strategieën hanteren en investeren in verschillende activaklassen. Het objectief is
een stabiele volatiliteit, een lagere risicoclassificatie en een beperkt risico op tijdelijk verlies door een defensieve aanpak en een ruime spreiding,
inclusief investeringen in alternatieve activa. Om dit te bereiken, belegt het FCP - FIS in een brede waaier van activaklassen, meer bepaald in
beleggingsfondsen met regionale focus binnen het globale beleggingsuniversum.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

21/01/2019

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Omdat het compartiment voor een groot deel belegd in verschillende activaklassen zoals aandelen, hoogrentende en converteerbare obligaties en
beleggingen in opkomende markten, die veel opportuniteiten bieden, zijn dalingen mogelijk. Als de intresten stijgen, kan ook de waarde van de
obligaties dalen.

NIW*

€ 964,63

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,33% -1,46% 1,60% -1,93% -13,33% -10,67% -3,69% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 2,05% 1,00% -13,33%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2206/2212/2106/2112/2006/2012/1921/01/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

2,05
1,00

-13,33

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Volatiliteit (%) 6,99

* 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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ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Aandeel onderliggende fondsen in de performance

40200-20-40-60-80

4 (-1,00)Xetra-Gold

3 (+1,00)ID Invest

-4 (+1,00)Allianz-Euro Infl Link BD-WT

-5 (+2,00)Nordea 1 European High Yield
Bond Fund

-7 (+0,00)Jupiter Global Emerging
Markets Corporate Bond

-9 (+1,00)Pimco Income Fund

-13 (-2,00)BlackRock Global Funds - Euro
Bond Fund

-14 (+0,00)Schroder Int. Selection Fund
Corporate Bond

-41 (-2,00)Allianz ActiveInvest

Posities (% van de marktwaarde)

ALLIANZ ACTIVEINVEST BAL-WT9 29,60

IDINVEST PRIV VALUE EUROPE 3 11,28

XETRA-GOLD 10,08

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 9,92

SCHRODER INTL EURO CORP-CAC 9,81

ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT 9,64

BGF-EURO BOND-A2 EUR ACC 9,56

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 5,07

JGF GLO EM CORP BOND-I EUR A 5,05

Totaal 100,01

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

89,92 127,01 125,53 -1,48

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,01 0,02 0,02 0,00

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,02 -0,02 -0,02 0,00

Andere 10,08 14,37 14,07 -0,30

STERKE PUNTEN
+ Optimalisatie van risico/return in een omgeving van weinig volatiele fondsen

+ Diversificatie en combinatie van: interne (Group) en externe fondsenbeheerders,
actieve en passieve beheerders, activaklassen

+ Opvolging en (indien nodig) herbalancering van de spreiding zodat ze in lijn
blijft met de basissamenstelling

+ De regelmatige analyse van de performances van de onderliggende
fondsen/beheerders is onderdeel van het beheer van het fonds van fondsen. Als
het nodig is, kan een onderliggend fonds of beheerder vervangen worden

+ Voordelig fiscaal regime volgens de huidige wetgeving

RISICO'S
– Geen kapitaalgarantie

– Verandering van beheerder of beleggingsstrategie

– Verandering van onderliggend fonds door verminderde toegankelijkheid of
ontoegankelijkheid van het fonds

– Stijging van de intrestvoeten

– Daling van de beurzen

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors

Oprichtingsdatum 18/01/2019

FONDSBEHEERDER

Vincent Poncet

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De tweede helft van het jaar werd gekenmerkt door een zaagtandprestatie met een opklaring of verbetering in juli-augustus gevolgd door een nieuwe
fase van verslechtering, zodat de totale performance over het jaar 2022 -13,33% bedroeg. De negatieve bijdrage in het 2de semester (-1,93%) is
voornamelijk te wijten aan de negatieve evolutie van staatsobligaties, met inbegrip van die gekoppeld aan de inflatie, die sterk daalden terwijl
bedrijfsobligaties, waaronder high yield, en obligaties van opkomende landen zich goed herstelden. De voortzetting van de renteverhoging door
centrale banken die nog steeds bezorgd zijn over de te hoge inflatie ligt aan de basis van deze slechte prestaties. De aanhoudende vijandelijkheden in
Oekraïne, de nieuwe explosie van covid-gevallen in China blijven begin 2023 zorgen voor ongerustheid.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

27.506.074 65.836.982 112.232.203 91.106.595 -21.125.608

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

31,47 100,27 158,93 139,60 -19,33

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.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ ODDO BHF POLARIS BALANCED

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Polaris Balanced van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
(GBF) naar Luxemburgs recht ODDO BHF Exklusiv:

Het compartiment belegt wereldwijd op een gediversifieerde manier in een evenwichtige mix van aandelen en obligaties. Het is gericht op effecten uit
Europa en de Verenigde Staten die een hoog dividend opleveren. Zowel staats- en bedrijfsobligaties als hypotheekobligaties komen in aanmerking als
obligatiebeleggingen. De aandelenselectie is gebaseerd op een duurzame-waardebenadering die gericht is op stabiliteit, winstgevendheid,
kapitaalefficiëntie en een aantrekkelijke waardering.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/03/2020

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het compartiment is ingedeeld in de categorie "gematigd risico" omdat de historische gemiddelde gegevens waardeschommelingen tussen 5% en 10%
op jaarbasis laten zien. De aandelenweging ligt tussen 35% en 60%.

NIW*

€ 1105,71

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -12,57% -1,96% 2,29% 0,73% -12,57% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 12,22% -12,57%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2009/04/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

12,22

-12,57

n  Fonds

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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ALLIANZ ODDO BHF POLARIS BALANCED - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding obligaties per looptijd (%)

2520151050

3,5 (+0,17)<1 jaar

17,3 (+1,90)1-3 jaar

17,9 (+0,69)3-5 jaar

7,5 (-1,07)5-7 jaar

2,1 (-1,81)7-10 jaar

0,9 (+0,14)20-25 jaar

0,9 (-0,01)>30 jaar

Sectorspreiding aandelen (%)

2520151050

13,40 (+0,60)Industrie

8,70 (-1,20)Technologie

7,60 (+0,40)Financiële diensten

7,10 (+0,00)Gezondheid

5,70 (-0,50)Consumptiegoederen

5,10 (+0,20)Consumptiediensten

2,10 (+1,00)Olie & gas

0,20 (+0,00)Basismaterialen

Geografische spreiding (%)

100806040200

57,61 (+3,22)Europa

31,31 (-1,36)Noord-Amerika

4,77 (-1,62)Cash

2,84 (-0,05)Opkomende landen

0,86 (-0,06)Azië

0,43 (+0,43)Wereldwijd

Spreiding obligaties per rating (%)

100806040200

5,7 (+3,09)AA

22,8 (+1,94)A

67,9 (-5,03)BBB

1,9 (+0,04)BB

1,7 (-0,04)NR

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur 1,44

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,42

Zurich Insurance Group Ag 1,40

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 1,35

Thermo Fisher Scientific Inc 1,28

Wolters Kluwer 1,24

Deutsche Boerse Ag 1,21

Novo Nordisk A/S-B 1,20

Allianz Se-Reg 1,19

Euro Stoxx 50     Mar23 -1,18

Totaal 10,55

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 39,56 383,60 387,06 3,46

Aandelen 50,62 475,01 495,18 20,18

Instellingen voor collectieve
belegging

4,96 48,34 48,53 0,19

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,77 61,89 46,71 -15,18

Afgeleide producten 0,09 -0,24 0,80 1,05

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Belegging in een breed scala aan activaklassen en geografische regio's.

+ Actief en flexibel beheer van de effectenallocatie en -selectie. De assetallocatie is
gebaseerd op macro-economische analyses. De aandelenselectie gebeurt op
basis van een waardebenadering met als doel om op lange termijn rendement te
genereren.

+ Toepassing van afdekkingsstrategieën (hedging) om het compartiment te
beschermen tegen grote koersschommelingen.

RISICO'S
– Operationele risico's, met inbegrip van bewaringsrisico's: fouten of misverstanden

in het beheer of de bewaring kunnen de prestaties van het compartiment
negatief beïnvloeden.

– Risico's in verband met doelfondsen: het compartiment belegt in doelfondsen om
specifieke markten, regio's of thema's te repliceren. Het is mogelijk dat sommige
doelfondsen minder goed presteren dan de desbetreffende markt.

– Wisselkoersrisico: het compartiment belegt ook buiten de eurozone. De waarde
van de valuta's van deze beleggingen kan dalen ten opzichte van de euro.

– Solvabiliteitsrisico's: het compartiment belegt zijn vermogen ook in obligaties.
Twijfels over de solvabiliteit van bepaalde emittenten of, in het ergste geval, de
insolventie daarvan, kunnen leiden tot een daling van de waarde van de
desbetreffende obligaties.

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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ALLIANZ ODDO BHF POLARIS BALANCED - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Oddo BHF Asset Management

Oprichtingsdatum 08/10/2007

FONDSBEHEERDER

Trust GmbH ODDO BHF,
Tilo Wannow

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
We begonnen de tweede helft van het jaar met een naar verhouding lage aandelenweging en een grote cashpositie. Eind juli hebben we de
aandelenweging verhoogd door een deel van de afdekkingsposities op de S&P 500 en de Euro Stoxx 50 te sluiten. Om de aandelencomponent meer te
diversifiëren, heeft het fonds belegd in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen die in het huidige klimaat stand kunnen houden. Voorbeelden zijn
landbouwmachinefabrikant Deere en het Noorse energiebedrijf Equinor. Om mee te surfen op groeitrends op lange termijn en te profiteren van
herstelfasen van de markt zoals het afgelopen najaar, behielden we onze posities in kwaliteitsaandelen waarvan wij op lange termijn overtuigd zijn. De
internationale oriëntatie van de portefeuille heeft de risico's helpen spreiden. Wegens de renteverhogingen en uitlopende spreads heeft het fonds zijn
portefeuille actief beheerd. Daarbij lag de nadruk op een lage duration en laag kredietrisico, met vooral veel obligaties van beleggingskwaliteit en
korte looptijden. Recenter hebben we onze obligatieposities uitgebreid om van de uitlopende spreads te profiteren. De nadruk van het fonds op
kwaliteit en de lage weging van aan energie gerelateerde bedrijven in de portefeuille speelden al met al in ons nadeel, want de trends op de markt
gingen de andere richting uit. De allocatie aan Amerikaanse aandelen was daarentegen wel bevorderlijk voor het rendement. De obligatiecomponent
hield wel behoorlijk goed stand. De focus op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een lage duration droeg positief bij aan het resultaat van
het fonds. Ook onze afwezigheid uit staatsobligaties pakte gunstig uit, want de wereldwijde index van staatsobligaties viel sterk terug. De focus op
effecten met een lage bèta en een laag kredietrisico heeft ons in 2022 eveneens geholpen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– 7.943.139 38.761.753 45.717.535 +6.955.782

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

715,58 727,46 1.077,00 978,28 -98,72

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.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door ODDO BHF Asset Management LUX SA, erkend door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier. SA met kapitaal van € 1.300.000. R.C.S. (handelsregister) B29891 - Luxembourg
6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxemburg - Tel.: +352 45 76 76 1. www.am.oddo-bhf.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Europe Equity Growth van de Beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om het kapitaal op lange termijn te laten groeien door hoofdzakelijk te beleggen op de
Europese aandelenmarkten, in het bijzonder gericht op groeiaandelen (Growth).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

10 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De aandelen in het compartiment kunnen sterk volatiel zijn, met risico op waardeverminderingen. Bovendien kunnen in bepaalde periodes de Europese
aandelen, meer specifiek de groeiaandelen, minder goed presteren dan een bredere (wereldwijde) aandelenindex.

NIW*

€ 41,63

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -30,97% -3,79% 13,19% 5,21% -30,97% 1,39% 0,46% 16,22% 3,05%

Referte-index -17,01% -4,08% 7,66% 4,05% -17,01% 6,92% 2,26% 27,10% 4,91%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,96% 34,80% 12,57% 30,48% -30,97%

-9,56% 31,45% 2,58% 25,59% -17,01%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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100 100

125 125

150 150

175 175

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-14,96

34,80

12,57

30,48

-30,97

-9,56

31,45

2,58

25,59

-17,01

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -1,80 -1,86

Alpha (%) -0,13 -0,21

Beta 1,27 1,28

Correlatiecoëfficiënt 0,95 0,95

Informatieratio -0,21 -0,24

Sharpe ratio 0,03 0,16

Treynor ratio 0,01 0,03

Tracking error (%) 8,61 7,84

Volatiliteit (%) 23,88 20,93

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Europe Equity Growth - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

27,9 (+1,32)
15,2

Industrie

25,3 (-1,50)
12,2

Informatietechnologie

18,9 (+0,89)
23,6

Gezondheid

8,8 (+0,03)
13,7

Cyclische consumptiegoederen

8,5 (-0,04)
4,1

Grondstoffen

5,5 (-0,29)
17,0

Niet-cyclische
consumptiegoederen

4,0 (-0,35)
6,2

Financiële diensten

1,1 (-0,05)
2,5

Communicatiediensten

0,0 (+0,00)
4,4

Nutsbedrijven

0,0
1,2

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

403020100

20,3 (+0,71)
6,7

Denemarken

16,4 (+1,93)
5,0

Zweden

16,2 (-1,12)
11,3

Duitsland

12,1 (+0,23)
14,9

Frankrijk

12,1 (-1,17)
6,8

Zwitserland

11,9 (+0,32)
6,1

Nederland

5,1 (-0,56)
21,3

Verenigd Koninkrijk

3,1 (-0,49)
1,1

Ierland

1,9 (+0,08)
0,2

Luxemburg

0,9
26,7

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ASML HOLDING NV 8,78

NOVO NORDISK A/S-B 7,32

DSV A/S 6,22

SIKA AG-REG 4,61

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,28

INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,97

ATLAS COPCO AB-A SHS 3,41

ASSA ABLOY AB-B 3,10

ADYEN NV 3,04

L'OREAL 3,00

Totaal 47,73

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,92 4.976,24 4.730,19 -246,05

Instellingen voor collectieve
belegging

0,74 37,43 35,59 -1,84

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,73 -0,03 35,08 35,11

Afgeleide producten -0,28 4,33 -13,59 -17,91

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,12 -5,41 -5,63 -0,21

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Beleggingen op de Europese aandelenmarkt.

+ Groeiaandelen presteren in sommige periodes beter.

+ Brede spreiding over veel effecten.

+ Kans op extra rendement door individuele risicoanalyse en actief beheer.

RISICO'S
– Bij hoge volatiliteit van de aandelen zijn verliezen mogelijk. De volatiliteit van de

koers van het compartiment kan hoog zijn.

– Underperformance van de Europese aandelenmarkt mogelijk.

– Groeiaandelen presteren in sommige periodes minder goed.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

– Succes van individuele effectenanalyse en actief beheer is niet gegarandeerd.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return

Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 08/09/2010

FONDSBEHEERDER

Thorsten Winkelmann

(sinds 09/08/2010)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de eerste helft van 2022 leverde Novo Nordisk de grootste actieve bijdrage aan het resultaat, stond op de tweede plaats in onze portefeuille en was
onze keuze onder de grote farmaceutische namen vanwege zijn superieure fundamentals en bedrijfsmodel. Novo Nordisk verhoogde de omzetgroei in
2022 van 6-10% naar 10-14% en de operationele winstgroei van 4-8% naar 6-10%. Aan de andere kant was Zalando de grootste actieve detractor, die
daalde in gezelschap van lockdown-winnaars en gezien de inflatoire effecten op de consumentenbestedingen. Vanuit handelsoogpunt hebben wij
getracht te profiteren van de waardevermindering van veel van onze holdings, met een grote overtuiging in onze bestaande bedrijven als buffer tegen
de moeilijkere macro-economische omgeving die voor ons ligt. Daarom hebben wij in het tweede kwartaal aandelen toegevoegd waarvan wij denken
dat de waardedaling overdreven is (zoals farma- en biotechpartner Lonza), hebben wij aandelen afgebouwd waarvan de relatieve prestaties goed
waren maar waarvan de waardering te hoog lijkt in verhouding tot het groeiprofiel (zoals ingrediëntenbedrijf Kerry Group), en hebben wij selectief
namen afgebouwd waarvan wij de zichtbaarheid hebben verminderd (zoals DCC, dat zijn activiteiten transformeert). Belangrijk is dat wij binnen onze
groeistijl zijn blijven selecteren en trouw zijn gebleven aan onze langetermijnvisie.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

6.643.982 11.436.344 24.640.396 19.068.196 -5.572.200

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

6.170,56 6.587,54 9.009,48 4.782,29 -4.227,19

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Europe Small Cap Equity van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om het kapitaal op lange termijn te laten groeien door te beleggen op de Europese
aandelenmarkten, in het bijzonder gericht op effecten van kleinere ondernemingen (‘small caps’).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

10 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk. Bovendien kunnen in bepaalde periodes de Europese aandelen, meer
specifiek de kleine en middelgrote kapitalisaties, minder goed presteren dan een bredere (wereldwijde) aandelenindex.

NIW*

€ 33,73

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -30,35% -1,83% 11,69% 0,78% -30,35% -10,86% -3,76% -2,54% -0,51%

Referte-index -22,50% -2,52% 10,92% 0,99% -22,50% 0,36% 0,12% 10,99% 2,11%

2018 2019 2020 2021 2022

-16,27% 30,57% 7,21% 19,37% -30,35%

-15,86% 31,44% 4,58% 23,82% -22,50%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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-16,27

30,57
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19,37

-30,35

-15,86

31,44

4,58

23,82

-22,50

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -3,88 -2,62

Alpha (%) -0,31 -0,20

Beta 1,06 1,09

Correlatiecoëfficiënt 0,98 0,97

Informatieratio -0,75 -0,47

Sharpe ratio -0,14 -0,01

Treynor ratio -0,03 0,00

Tracking error (%) 5,16 5,63

Volatiliteit (%) 25,70 22,78

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Europe Small Cap Equity - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««

* 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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AE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

50403020100

23,5 (-0,93)
28,0

Verenigd Koninkrijk

14,3 (-1,82)
9,3

Duitsland

11,9 (+0,54)
7,1

Frankrijk

10,4 (+1,00)
3,3

Nederland

8,9 (-0,48)
10,6

Zweden

6,6 (+0,33)
6,4

Italië

5,8 (-0,77)
9,3

Zwitserland

4,4 (+1,61)
0,9

Ierland

3,7 (-0,05)
3,9

Noorwegen

10,6
21,3

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Sectorspreiding (%)

403020100

25,7 (-1,56)
26,0

Industrie

17,4 (+1,18)
9,2

Informatietechnologie

14,2 (+0,87)
15,3

Financiële diensten

11,2 (-0,28)
8,0

Gezondheid

6,9 (-0,08)
7,1

Grondstoffen

6,6 (+0,09)
4,5

Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,4 (+0,13)
4,7

Communicatiediensten

4,7 (-0,20)
8,8

Vastgoed

4,3 (+0,44)
9,5

Cyclische consumptiegoederen

3,6
6,7

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,53

INTERPARFUMS SA 3,19

ELIS SA 2,76

FISCHER (GEORG)-REG 2,72

SPIE SA 2,63

STOREBRAND ASA 2,62

ERG SPA 2,36

ASR NEDERLAND NV 2,21

EVOTEC SE 2,11

ASM INTERNATIONAL NV 2,03

Totaal 27,16

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 94,60 254,47 256,52 2,05

Instellingen voor collectieve
belegging

4,53 0,73 12,29 11,56

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,99 4,79 2,69 -2,10

Afgeleide producten -0,01 0,01 -0,04 -0,04

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 0,16 -0,31 -0,46

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Beleggingen op de Europese aandelenmarkt.

+ Kleine en middelgrote kapitalisaties presteren in sommige periodes beter.

+ Brede spreiding over veel effecten.

+ Kans op extra rendement door individuele risicoanalyse en actief beheer.

RISICO'S
– Bij hoge volatiliteit van de aandelen zijn verliezen mogelijk. De volatiliteit van de

koers van het compartiment kan hoog zijn.

– Underperformance van de Europese aandelenmarkt mogelijk.

– Kleine en middelgrote kapitalisaties presteren in sommige periodes minder goed.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

– Succes van individuele effectenanalyse en actief beheer is niet gegarandeerd.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)

Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 15/09/2009

FONDSBEHEERDER

Heinrich Ey

(sinds 01/09/2016)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van 2022 is het fonds licht in waarde gestegen. De aandelenselectie pakte gunstig uit in basisconsumptiegoederen,
communicatiediensten en duurzame consumptiegoederen. Daarentegen drukten vooral de financiële sector, IT en gezondheidszorg het resultaat. De
sectorallocatie leverde een licht positieve bijdrage aan het relatieve rendement. De overweging van het fonds in IT en de onderweging in duurzame
consumptiegoederen en vastgoed waren bevorderlijk voor het rendement. Het relatieve rendement van het fonds werd daarentegen gedrukt door
onze overweging in gezondheidszorg en door onze onderweging in energiebedrijven en financiële instellingen. Per eind december 2022 is het fonds
overwogen in informatietechnologie, gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, en onderwogen in duurzame consumptiegoederen, vastgoed en
energie. In regionaal opzicht is het fonds overwogen in aandelen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland, en onderwogen in aandelen uit het Verenigd
Koninkrijk, Zwitserland en België.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

5.627.649 7.194.338 12.452.332 8.683.255 -3.769.077

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

349,47 335,43 490,56 271,16 -219,40

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ALLIANZ GLOBAL EQUITY

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Global Equity Unconstrained van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om te streven naar kapitaalgroei op lange termijn door zijn vermogen te beleggen op de
wereldwijde aandelenmarkten. Het zwaartepunt ligt hierbij op het verwerven van effecten met - volgens inschatting van de beheerder - een meer dan
gemiddeld winstgroeipotentieel en/of een aantrekkelijke waardering. Bovendien kan de beheerder met het oog op een hoger rendement afzonderlijke
vreemde-valutarisico’s met betrekking tot valuta’s van OESO-lidstaten aangaan, ook al omvat het compartiment geen activa die in de desbetreffende
valuta’s uitgedrukt zijn.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

10 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk, niet alleen door de evolutie van de koersen maar ook door de vreemde
valuta's verbonden aan een wereldwijd fonds.

NIW*

€ 48,17

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -22,41% -3,18% 0,44% -1,69% -22,41% 5,75% 1,88% 27,57% 4,99%

Referte-index -12,78% -7,62% 0,76% 0,87% -12,78% 21,56% 6,72% 51,56% 8,67%

2018 2019 2020 2021 2022

-7,12% 29,88% 4,92% 29,90% -22,41%

-4,11% 30,02% 6,33% 31,07% -12,78%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40
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12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-7,12

29,88

4,92

29,90

-22,41

-4,11

30,02

6,33

31,07

-12,78

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -4,84 -3,68

Alpha (%) -0,38 -0,29

Beta 1,01 1,03

Correlatiecoëfficiënt 0,95 0,95

Informatieratio -0,78 -0,68

Sharpe ratio 0,11 0,30

Treynor ratio 0,02 0,05

Tracking error (%) 6,19 5,44

Volatiliteit (%) 19,40 17,42

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Global Equity Unconstrained - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

33,6 (+5,26)Informatietechnologie

21,8 (-2,13)Gezondheid

14,2 (+1,65)Industrie

12,2 (+0,33)Financiële diensten

9,3 (-2,58)Cyclische consumptiegoederen

6,7 (-0,50)Niet-cyclische
consumptiegoederen

2,4 (-2,04)Communicatiediensten

Geografische spreiding (%)

100806040200

71,4 (+0,28)Verenigde Staten van Amerika

6,3 (+0,82)Zweden

4,5 (+0,38)Denemarken

4,2 (+1,99)Frankrijk

4,0 (+0,00)Zwitserland

2,4 (-0,14)China

2,3 (+0,03)Canada

2,2 (+2,15)Japan

1,5 (-3,49)Duitsland

1,3 (+0,27)Verenigd Koninkrijk

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ROPER TECHNOLOGIES INC 4,42

ADOBE INC 4,42

NOVO NORDISK A/S-B 4,39

COOPER COS INC/THE 4,31

VISA INC-CLASS A SHARES 4,20

ASSA ABLOY AB-B 4,11

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,08

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4,04

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,93

S&P GLOBAL INC 3,89

Totaal 41,79

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 96,88 318,46 275,11 -43,36

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

2,76 5,62 7,85 2,22

Afgeleide producten 0,45 -0,31 1,29 1,60

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,10 -0,31 -0,28 0,03

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel van aandelen op lange termijn.

+ Verhoogde deelname in het rendementspotentieel van afzonderlijke aandelen
via geconcentreerde portefeuille.

+ Kans op extra rendement door individuele risicoanalyse en actief beheer.

+ Focus op duurzame beleggingen.

+ Wisselkoerswinst mogelijk.

RISICO'S
– Bij hoge volatiliteit van de aandelen zijn verliezen mogelijk. De volatiliteit van de

koers van het compartiment kan hoog zijn.

– Hogere gevoeligheid voor prijsschommelingen van afzonderlijke aandelen door
geconcentreerde portefeuille.

– Duurzaamheidsbenadering vernauwt het beleggingsuniversum.

– Succes van individuele effectenanalyse en actief beheer is niet gegarandeerd.

– Wisselkoersverliezen mogelijk.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI World Total Return (Net)

Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 19/12/2008

FONDSBEHEERDERS

Christian Schneider &
Tobias Kohls

(sinds 19/12/2008)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de eerste helft van 2022 kelderden de wereldwijde aandelen, met de ergste daling in twee kwartalen sinds 2009. De portefeuille verloor aan waarde
en bleef aanzienlijk achter bij de benchmark. In een markt die nog steeds zeer emotioneel is, kunnen de koersreacties op winstcijfers voor verdere
volatiliteit zorgen. Maar omdat de winstmultiples van alle aandelen in de loop van het jaar zijn gedaald, zijn de waarderingen in de hele portefeuille
steeds aantrekkelijker geworden. Wij zien ook dat een toenemend aantal aandelen waarin voorheen niet kon worden belegd (vanwege hun hoge
waarderingen) een aantrekkelijke bandbreedte bereiken. Een oordeelkundige uitbreiding van onze posities in steeds redelijker geprijsde groeinamen
en een selectieve toevoeging van nieuwe mogelijkheden blijft onze voorkeursstrategie om ervoor te zorgen dat de portefeuille goed gepositioneerd is
voor de toekomst, hoe de economische cijfers ook uitvallen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

24.041.199 30.299.161 43.575.342 35.555.010 -8.020.332

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

194,21 307,70 358,03 284,03 -74,00

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, UK Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend
door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +44 20 7859 9000. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ODDO AVENIR EUROPE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht ODDO BHF Avenir
Europe.

Het GBF belegt in Europese aandelen van bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie en een maatschappelijke zetel binnen de
Europese Unie of de Europese landen die behoren tot de OESO. Het GBF tracht permanent geïnvesteerd te zijn in aandelen en richt zich op
kapitaalgroei op lange termijn. Uit de meest performante cyclische en niet-cyclische Europese bedrijven, die veelal internationaal actief zijn, kiest het
GBF bij voorkeur de bedrijven die volgens haar het meest aantrekkelijk geprijsd zijn in het licht van hun langetermijnvooruitzichten. Het fonds neemt
strenge ESG-criteria op in zijn beleggingsproces gebaseerd op het eigen analysemodel van ODDO BHF AM.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

01/03/2007

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 GBF belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het GBF heeft een hoog risiconiveau door de strategie om minstens 75% van zijn activa te beleggen in aandelen van landen binnen de Europese
Economische Ruimte of Europese landen die lid zijn van de OESO.

NIW*

€ 52,70

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -27,72% -3,94% 11,11% 1,70% -27,72% -14,24% -4,99% -5,57% -1,14%

Referte-index -20,71% -2,62% 10,91% 2,02% -20,71% 1,44% 0,48% 13,54% 2,57%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,42% 28,66% 6,33% 11,59% -27,72%

-14,30% 30,60% 4,40% 22,55% -20,71%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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4,40
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-20,71

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -5,47 -3,71

Alpha (%) -0,47 -0,29

Beta 0,93 0,94

Correlatiecoëfficiënt 0,97 0,96

Informatieratio -0,98 -0,72

Sharpe ratio -0,23 -0,05

Treynor ratio -0,05 -0,01

Tracking error (%) 5,56 5,14

Volatiliteit (%) 21,17 18,52

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Avenir Europe

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

32,07 (+4,18)
27,07

Industrie

23,63 (-3,10)
7,53

Gezondheid

15,20 (+0,82)
5,80

Technologie

14,16 (+1,18)
14,34

Cyclische consumptiegoederen

7,65 (-1,65)
0,00

Cash

5,14 (-1,46)
8,61

Basismaterialen

1,05 (-0,17)
6,47

Vastgoed

0,96 (+0,20)
16,09

Financiële diensten

0,13 (-0,02)
3,48

Olie & gas

0,00
10,60

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

50403020100

21,28 (+1,58)
11,56

Frankrijk

15,04 (+0,89)
6,51

Nederland

12,14 (-0,71)
9,56

Zweden

9,80 (-0,49)
9,82

Duitsland

8,17 (+2,09)
3,26

Finland

7,65 (-1,65)
0,00

Cash

7,55 (+0,48)
23,77

Verenigd Koninkrijk

6,31 (-0,39)
1,68

Ierland

5,49 (-0,59)
9,35

Zwitserland

6,59
24,49

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Spreiding per kapitalisatie (%)

120100806040200

0,41 (-0,19)< 1 mia €

22,90 (+1,43)1-5 mia €

69,04 (+0,40)> 5 mia €

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Metso Outotec Oyj 5,82

Michelin (Cgde) 5,74

Stmicroelectronics Nv 5,29

Icon Plc 5,18

Safran Sa 4,53

Biomerieux 4,45

Skf Ab-B Shares 4,18

Getinge Ab-B Shs 3,54

Mtu Aero Engines Ag 3,45

Logitech International-Reg 3,40

Totaal 45,58

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 92,35 1.399,39 1.314,76 -84,63

Instellingen voor collectieve
belegging

4,19 57,59 59,60 2,01

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,46 85,82 49,31 -36,51

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Voordeel halen uit het stijgingspotentieel van Europese aandelen van kleine en

middelgrote beurskapitalisaties over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ Een nauwkeurige en duurzame selectie door de beheerder op basis van een
grondige kennis van de bedrijven.

RISICO'S
– Mogelijk kapitaalverlies door de volatiliteit op de aandelenmarkten en de

koersschommelingen van kmo's, die groter en heviger kunnen zijn dan bij grote
beurskapitalisaties.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI Europe Smid EUR NR

Beheersmaatschappij ODDO BHF Asset Management

Oprichtingsdatum 25/05/1999

FONDSBEHEERDERS

Pascal Riégis, Grégory
Deschamps, Frédéric
Doussard & Sébastien
Maillard

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De tweede helft van 2022 was een aaneenschakeling van vier crisissen:
1. De aanhoudende crisis aan aanbodzijde. Heel wat leveranciers slaagden er niet in om afgewerkte bestellingen tijdig te leveren, wat hun omzetgroei
afremde en de voorraden deed aanzwellen. De meeste van onze industriële en medtechbedrijven kampten met dat probleem, maar begin 2023 lijkt er
op dit vlak beterschap op komst.
2. De torenhoge inflatie. De meeste westerse landen zagen de inflatie oplopen naar het hoogste niveau in dertig jaar. Hier en daar, onder meer in
Groot-Brittannië, zelfs tot 10% of hoger. Onze bedrijven hebben een groot prijszettingsvermogen, maar daar zit vertraging op. Begin 2023 belooft wat
minder inflatoire druk nu de transport- en energieprijzen enigszins dalen, al moet de verwachte stijging van de loonkosten nog worden opgevangen.
3. De stijgende rente. Om de voorthollende inflatie te stoppen, besloten de centrale banken een veel restrictiever monetair beleid te gaan voeren. Ze
verhoogden de korte rente en stopten met obligaties aan te kopen op de markten. De Franse tienjaarsrente ging het afgelopen halfjaar bijvoorbeeld
van 1,5% naar meer dan 3%. Dat is geen goede zaak voor onze strategie, waarin banken (die baat hebben bij hogere rente) worden vermeden en de
voorkeur uitgaat naar bedrijven met een bovengemiddelde groei (waarvan de hogere rente de waardering drukt).
4. De vertragende economie: Door de hoge inflatie is de koopkracht gedaald en bijgevolg ook de eindvraag verzwakt. Onze bedrijven zijn in elke fase
van de cyclus winstgevend en dus goed toegerust om deze tegenwind, waarvan op dit moment moeilijk te voorspellen valt hoe hard hij zal waaien, te
doorstaan.

In deze uitzonderlijke omstandigheden wist het fonds het afgelopen halfjaar niettemin een sterk resultaat neer te zetten, met een stijging van 2,5%
tegen 2,0% voor de referentie-index. In de vier sectoren die het afgelopen halfjaar het best gepresteerd hebben – aardolie, grondstoffen, banken en
verzekeraars – zijn wij structureel niet belegd, maar de sterke economische prestaties van onze bedrijven hebben dat goedgemaakt.

De belangrijkste wijzigingen in de portefeuille waren afgelopen halfjaar:
1. aan aankoopzijde: versterkten we onze posities in Ipsen (farmaceutica, Frankrijk) om te profiteren van de waardering die ondanks autonome en
externe groei laag was, en in ASMi (industrie, Nederland) om in te spelen op de spitstechnologie van het bedrijf in apparatuur voor de
halfgeleiderindustrie.
2. aan verkoopzijde: schroefden we SKF (industrie, Zweden) terug om onze aankopen te financieren, maar we behouden ons vertrouwen in dit solide
industriële bedrijf.

Het algemene klimaat blijft moeilijk, maar het is niet allemaal kommer en kwel. Na twee lange jaren ebt de atypische crisis aan de aanbodzijde
waarschijnlijk deels weg. Er duiken concrete tekenen op dat de inflatie begint te vertragen. De vertragende inflatie en economie scheppen ruimte voor
een minder turbulent renteklimaat. In deze omstandigheden zullen de bedrijven in onze portefeuille, die in elke fase van de cyclus winst maken, goed
geleid worden en wereldleider zijn in hun markt, het wellicht een stuk beter doen in vergelijking met de bredere markt dan het afgelopen jaar.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Oddo Meriten Asset Management heeft op 2 januari 2014 de referte-index van dit fonds aangepast. Tot 02/01/2014 was de referte-index de HSBC
Smaller Europe (+UK) Net TR EUR.

Op 3 mei 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Oddo Avenir Europe gewijzigd in ODDO BHF Avenir Europe.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

77.511.420 95.594.426 127.339.309 77.468.987 -49.870.322

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

3.099,52 2.535,68 3.178,88 1.423,67 -1.755,21

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door ODDO BHF Asset Management, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Autorité des
Marchés Financiers onder nr. GP 99011. SAS met kapitaal van € 9.500.000. R.C.S. (handelsregister) 340 902 857 - Parijs.
12, boulevard de la Madeleine – F-75440 Paris Cedex 09, Frankrijk – Tel.: +33 1 44 51 85 00. www.am.oddo-bhf.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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AE ODDO PROACTIF EUROPE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht ODDO BHF
ProActif Europe.

Het beleggingsbeleid van het GBF bestaat erin om op een minimale beleggingsduur van 3 jaar de referte-index, voor 50% samengesteld uit de Eonia
(gekapitaliseerd) en voor 50% uit de Euro Stoxx 50 (Net Return), te overtreffen door een flexibele verdeling tussen de aandelenmarkt en de producten
van de monetaire markt. Het fonds wordt discretionair beheerd en kan dus optimaal profiteren van de marktomstandigheden door zich niet te laten
leiden door benchmarks.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

01/03/2007

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 GBF belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het GBF heeft een hoog risiconiveau door zijn beleggingspolitiek die toelaat om tot 100% van zijn netto activa te beleggen in aandelen van landen
binnen de Europese Economische Ruimte en/of Europese landen die lid zijn van de OESO. Nochtans kan de blootstelling aan aandelen door
tussenkomsten van de beheerder fors verlaagd worden ten voordele van monetaire producten waardoor het risiconiveau van het GBF kan beperkt
worden.

NIW*

€ 30,63

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -7,15% -2,79% 3,06% 1,39% -7,15% -8,73% -3,00% -12,81% -2,70%

Referte-index -4,17% -2,06% 7,32% 5,43% -4,17% 5,89% 1,93% 12,53% 2,39%

2018 2019 2020 2021 2022

-8,54% 4,45% -0,18% -1,52% -7,15%

-6,16% 13,24% -0,54% 11,10% -4,17%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-8,54

4,45

-0,18
-1,52

-7,15-6,16

13,24

-0,54

11,10

-4,17

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -4,93 -5,09

Alpha (%) -0,35 -0,35

Beta 0,58 0,60

Correlatiecoëfficiënt 0,84 0,85

Informatieratio -0,81 -0,99

Sharpe ratio -0,38 -0,37

Treynor ratio -0,05 -0,04

Tracking error (%) 6,10 5,17

Volatiliteit (%) 7,43 6,60

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF ProActif Europe

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

25,10 (+5,26)
15,26

Industrie

24,81 (-1,66)
19,24

Cyclische consumptiegoederen

16,89 (-2,16)
13,88

Technologie

12,01 (+0,03)
16,31

Financiële diensten

6,76 (-1,56)
7,13

Gezondheid

6,65 (+3,49)
6,54

Olie & gas

6,18 (-1,09)
5,11

Niet-cyclische
consumptiegoederen

1,59 (+1,59)
9,26

Basismaterialen

0,00 (+0,00)
3,62

Nutsbedrijven

0,00
3,65

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

806040200

36,14 (+5,12)
37,86

Frankrijk

22,20 (-2,46)
25,08

Duitsland

11,98 (+1,28)
16,19

Nederland

9,90 (-1,05)
0,00

Verenigd Koninkrijk

7,42 (-1,31)
0,00

Zwitserland

5,93 (-0,93)
0,00

Zweden

3,08 (-0,84)
7,12

Ierland

2,85 (-0,31)
0,00

Noorwegen

0,51 (+0,51)
0,00

Eurozone

0,00
13,76

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3,47

Asml Holding Nv 2,96

Axa Sa 2,31

Capgemini Se 2,02

Siemens Ag-Reg 2,02

Wolters Kluwer 1,99

Deutsche Post Ag-Reg 1,89

Allianz Se-Reg 1,84

Nestle Sa-Reg 1,80

Relx Plc 1,80

Totaal 22,10

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 29,56 81,66 67,79 -13,87

Aandelen 47,37 97,66 108,61 10,95

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 7,42 0,00 -7,42

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

22,83 53,84 52,34 -1,50

Afgeleide producten 0,24 0,00 0,56 0,56

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een flexibel GBF dat in Europese aandelen en/of geldmarktinstrumenten belegd

(0-100%).

+ Gedeeltelijk voordeel halen uit hausseperiodes op de aandelenmarkten voor
Europese bedrijven, zonder daarbij de totale volatiliteit te moeten ondergaan.

+ Potentieel rendement dat voortvloeit uit de selectie, door het beheerteam, van
Europese bedrijven die wereldwijd actief zijn en waarde genereren.

RISICO'S
– Kapitaalverlies mogelijk door de volatiliteit op de Europese aandelenmarkten.

– Het GBF kan niet voor 100% profiteren van beursstijgingen.

– Het succes van de gerichte bedrijfsanalyses en het actief en discretionair beheer
wordt niet gegarandeerd.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR

Beheersmaatschappij ODDO BHF Asset Management

Oprichtingsdatum 10/09/2004

FONDSBEHEERDERS

Pascal Riégis & Emmanuel
Chapuis

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van het jaar hebben we de kans gegrepen om de aandelenweging van het fonds geleidelijk te verhogen door posities in te nemen in
afgestrafte aandelen met een relatief aantrekkelijke waardering. We verhoogden de weging van de energiesector verder door een positie te openen in
de Franse oliemaatschappij TotalEnergies. We gebruiken de energiesector graag als diversificatie omdat hij een lage correlatie met andere industriële
sectoren heeft en energiebedrijven zo verstandig zijn, de investeringsuitgaven voor nieuwe projecten laag te houden, waardoor volgens ons hun vrije
kasstroom zal toenemen. We hebben ook een positie geopend in de Duitse IT-dienstverlener Bechtle, die na een correctie door problemen in de
toeleveringsketen tegen een aanzienlijk lagere waardering noteert. Bovendien kochten we een positie bij in midcapbedrijf IMCD, een distributeur van
speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. We hebben het aantal aandelen opgetrokken tot een totaal van 30 posities. We verhoogden de
aandelenweging tot om en bij de 50% eind november. Na de sterke rally op de aandelenmarkten hebben we in december wat winst genomen door de
posities in SAP en Mercedes-Benz te verkleinen, waardoor de aandelenweging is gedaald naar circa 44%. In het vastrentende segment van de
portefeuille houden we vast aan staatsobligaties met een korte duration.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Sinds 1 juni 2015 kan dit fonds niet meer beleggen in converteerbare obligaties en maakt het gebruik van monetaire marktinstrumenten in plaats van
schuldtitels.

Op 1 juni 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Oddo ProActif Europe gewijzigd in ODDO BHF ProActif Europe.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

14.020.022 10.562.712 7.195.292 5.245.176 -1.950.116

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

525,67 444,08 298,70 229,29 -69,41

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door ODDO BHF Asset Management, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de Autorité des
Marchés Financiers onder nr. GP 99011. SAS met kapitaal van € 9.500.000. R.C.S. (handelsregister) 340 902 857 - Parijs.
12, boulevard de la Madeleine – F-75440 Paris Cedex 09, Frankrijk – Tel.: +33 1 44 51 85 00. www.am.oddo-bhf.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Global Sustainability van de Beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund .

Het compartiment concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven met duurzame bedrijfspraktijken. Het compartiment streeft naar
kapitaalgroei op lange termijn.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

10 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/03/2020

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk, niet alleen door de evolutie van de koersen maar ook door de vreemde
valuta's verbonden aan een wereldwijd fonds.

NIW*

€ 1520,81

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -17,66% -4,98% 0,75% -0,96% -17,66% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 33,11% -17,66%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2023/03/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

33,11

-17,66

n  Fonds

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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ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

403020100

23,5 (-2,06)Technologie

22,1 (+2,24)Gezondheid

19,8 (-0,48)Industrie

12,3 (+3,56)Financiële diensten

6,9 (+1,08)Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,4 (-0,36)Basismaterialen

4,8 (+1,78)Energie

2,3 (-1,13)NA

1,8 (+0,85)Nutsbedrijven

0,9 (-5,46)Cyclische consumptiegoederen

Geografische spreiding (%)

100806040200

56,5 (+0,33)Verenigde Staten van Amerika

11,1 (+0,58)Verenigd Koninkrijk

6,6 (+1,15)Zweden

6,3 (+0,70)Nederland

3,8 (+3,83)Zwitserland

3,3 (-2,66)Duitsland

3,1 (+0,08)Japan

2,3 (+2,32)India

2,2 (-1,13)Frankrijk

4,7Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

MICROSOFT CORP 8,79

UNITEDHEALTH GROUP INC 6,05

VISA INC-CLASS A SHARES 3,17

SHELL PLC 3,12

ASML HOLDING NV 2,88

UNILEVER PLC 2,85

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,73

ASTRAZENECA PLC 2,68

S&P GLOBAL INC 2,59

INTUIT INC 2,58

Totaal 37,44

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 94,84 2.115,99 2.066,01 -49,98

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

5,20 136,22 113,21 -23,01

Afgeleide producten 0,06 2,52 1,26 -1,27

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,09 -2,37 -1,99 0,38

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel van aandelen op lange termijn

+ Beleggingen specifiek in duurzaam beheerde bedrijven

+ Wisselkoerswinsten mogelijk

+ Brede spreiding over talrijke individuele effecten

+ Extra rendement mogelijk door analyse van individuele effecten en actief beheer

RISICO'S
– Hoge kans op waardeschommelingen van aandelen, koersverliezen mogelijk. De

volatiliteit van de inventariswaarde van het compartiment kan sterk verhoogd
zijn.

– Underperformance van de beleggingsthema's mogelijk.

– Wisselkoersverliezen mogelijk.

– Individuele effecten dragen slechts beperkt bij tot het rendement.

– Succes van individuele effectenanalyse en actief beheer is niet gegarandeerd.

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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ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 15/02/2018 voor het onderliggende fonds van EB Global
Equities ESG (share class WT)
2/01/2003 voor het referentiefonds gebruikt in deel II (share
class A)

FONDSBEHEERDERS

Miller Gunnar & Robbie
Miles

(sinds 18/01/2021)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Tijdens de zes maanden van de verslagperiode is de portefeuille licht in waarde gedaald. De samenstelling van onze portefeuille mikt in de eerste
plaats op de aandelenselectie als bron van rendement. Dat was ook tijdens de verslagperiode het geval, ook al bepaalde vooral het sentiment het
verloop van de markten. De aandelenselectie in de technologiesector leverde de grootste positieve bijdrage aan het rendement, maar die werd
grotendeels tenietgedaan door teleurstellende resultaten in industrie, gezondheidszorg en duurzame consumptiegoederen. De sectorallocatie is
weliswaar slechts het gevolg van onze aandelenselectie, maar de overweging in industrie en onderweging in technologie leverden beide een positieve
bijdrage aan het resultaat.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– 5.600.383 31.641.507 35.187.166 +3.545.659

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– 1.318,88 2.250,71 2.179,70 -71,01

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.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, UK Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend
door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +44 20 7859 9000. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ IMMO INVEST

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Immo Invest, Allianz Invest,
Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege, Plan for Life + en in groepsverzekeringen. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
Het beleggingsbeleid heeft tot doel de beleggers een performance te bieden vergelijkbaar met deze van de Belgische genoteerde Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (GVV’s). De meest representatieve index van deze markt is de FTSE EPRA / NAREIT Belgium / Luxembourg Index (European
Public Real Estate Association / National Association of Real Estate Investment Trustindex berekend door FTSE).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

8 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/01/2017

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 heeft een hoger risiconiveau door de strategie om te beleggen in Belgische genoteerde vastgoedaandelen.

NIW*

€ 113,01

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -37,22% 3,31% -1,22% -17,50% -37,22% -23,41% -8,51% 6,62% 1,29%

Referte-index -33,56% 2,71% -1,80% -17,20% -33,56% -13,36% -4,67% 26,33% 4,79%

2018 2019 2020 2021 2022

5,81% 31,56% -3,72% 26,71% -37,22%

8,80% 34,02% -0,53% 31,09% -33,56%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-60 -60

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

5,81

31,56

-3,72

26,71

-37,22

8,80

34,02

-0,53

31,09

-33,56

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -3,84 -3,50

Alpha (%) -0,32 -0,28

Beta 1,02 1,01

Correlatiecoëfficiënt 0,99 0,99

Informatieratio -1,59 -1,33

Sharpe ratio -0,36 0,08

Treynor ratio -0,08 0,02

Tracking error (%) 2,41 2,63

Volatiliteit (%) 22,83 18,90

* 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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ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE

Sectorspreiding (%)

100806040200

47,36 (+0,54)Logistiek/Semi-industrieel

37,25 (+2,30)Gezondheidszorg

6,90 (+0,08)Studentenkoten

5,00 (-1,76)Kantoren

3,50Andere

Overzicht van de posities (% van de marktwaarde)

806040200

38,92 (+1,92)WDP

23,30 (+1,22)Aedifica

20,82 (-0,99)Cofinimmo

8,44 (-1,38)Montea

7,75 (+0,09)Xior Student Housing

0,77 (-0,86)Cash

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 99,23 184,93 153,66 -31,27

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00 0,00 0,00

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,77 3,06 1,19 -1,87

STERKE PUNTEN
+ Spreiding over verschillende vastgoedsegmenten en verschillende landen en

regio’s

+ GVV’s hebben een relatief hoog en stabiel dividendrendement

+ GVV’s kunnen soms hoger gewaardeerd worden dan de gebouwen zelf

+ Voordelig fiscaal regime

+ Goede diversificatie voor de belegger die al een aandelen- en
obligatieportefeuille heeft

+ Toegang tot een goed gespreide vastgoedportefeuille voor beperkter vermogen

RISICO'S
– Geen kapitaalgarantie: de waarde schommelt met de waarde van de

onderliggende effecten

– Marktrisico van Belgische genoteerde vastgoedaandelen

– Concentratierisico: vooral gericht op de Belgische vastgoedmarkt en enkele
GVV’s met zeer grote marktkapitalisatie

– Uitkeringsgraad en dividend van de GVV’s kunnen schommelen in functie van
resultaten

– Stijgende rentevoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van
GVV’s

– GVV’s zijn soms lager gewaardeerd dan de gebouwen zelf

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET FONDS
Referte-index FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg Total Return

Beheersmaatschappij Allianz Benelux – Belgian branch

FONDSBEHEERDER

Maarten Charlier

(sinds 01/05/2019)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) hebben er een zeer moeilijk jaar opzitten.

De GVV’s herstelde zich in juli, mede dankzij de daling in de rentevoeten en de markten die positief opveerden. De markten keerden in augustus
vanwege de enorme stijging in de rentevoeten door de verhogingen van de ECB (Europese centrale bank) en de FED (Federal reserve). Het dieptepunt
voor de GVV’s werd bereikt midden oktober. Op het dieptepunt zagen we een historische onderwaardering in de GVV’s dat dateert van de crisis van
2008. De markt wilt dat de GVV’s hun schuldratio verlagen naar maximum 50%, wat ze dan ook direct in orde brachten door kapitaalsverhogingen te
doen.

Feedback van de CEO’s en CFO’s geeft ons mee dat iedereen met cash zal wachten tot wanneer de yields stijgen tot een hoger niveau waar de marge
gelijk blijft. De marge is in dit geval de yield per gebouw min de financieringskost. Wetende dat de financieringskosten stijgen vanwege de stijgende
rentevoeten moet de yield ook stijgen. Maar de GVV’s in Allianz Immo Invest hebben een groot gedeelte van hun financieringen ingedekt tegen
stijgende rentevoeten en dit zorgt ervoor dat de marge momenteel goed is.

Wat positief zal zijn voor 2023 is dat de indexatie van de huur in de financiële resultaten zullen komen en zo dus een boost zullen geven.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

132.482.497 167.059.171 245.801.770 167.262.439 -78.539.331

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.

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund 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.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

21/01/2019

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 compartiment 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.

NIW*

€ 980,87

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -21,75% -4,00% 1,03% -5,37% -21,75% -15,90% -5,61% – –

Referte-index -16,30% -4,88% 0,69% -4,97% -16,30% -8,37% -2,87% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 7,35% 0,12% -21,75%

– – 8,53% 0,87% -16,30%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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120 120

140 140

160 160
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n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)
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-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20
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7,35

0,12

-21,75

8,53

0,87

-16,30

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) -2,74

Alpha (%) -0,22

Beta 1,04

Correlatiecoëfficiënt 0,97

Informatieratio -0,63

Tracking error (%) 4,38

Volatiliteit (%) 17,94

MORNINGSTAR RATING™
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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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ALLIANZ JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

28,50 (-2,10)
22,10

Financiële diensten

20,20 (-0,50)
18,60

Informatietechnologie

14,20 (+0,50)
14,10

Cyclische consumptiegoederen

9,70 (+3,30)
6,40

Niet-cyclische
consumptiegoederen

7,70 (-0,50)
9,90

Communicatiediensten

5,50 (+0,60)
8,90

Grondstoffen

5,10 (-1,40)
4,90

Energie

3,70 (+0,20)
6,10

Industrie

3,10 (+0,20)
0,00

Cash

2,30
9,00

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

50403020100

29,40 (-4,70)
30,20

China

13,70 (+0,30)
11,40

Korea

11,80 (+1,80)
14,40

India

9,80 (-0,20)
13,60

Taiwan

4,80 (+0,80)
2,10

Hong Kong

4,20 (-0,20)
5,30

Brazilië

4,20 (+0,20)
3,60

Zuid-Afrika

3,60 (-0,20)
1,90

Indonesië

3,50 (-0,40)
2,40

Mexico

15,00
15,10

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Taiwan Semiconductor 8,10

Samsung Electronics 6,30

Tencent 5,80

HDFC 3,60

HDFC Bank 2,90

Meituan 2,80

JD.com 2,20

China Construction Bank 2,10

Reliance Industries 2,10

Bank Central Asia 1,90

Totaal 37,80

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 96,90 3.134,17 2.648,54 -485,64

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,10 93,61 84,73 -8,87

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ "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 8
locaties.

+ Analyse van meer dan 1.200 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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ALLIANZ JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Beheersmaatschappij JPMorgan Asset Management

Oprichtingsdatum 31/07/1990

FONDSBEHEERDERS

Richard Titherington, Anuj
Arora & Sonal Tanna

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De aandelenselectie in de financiële sector leverde de grootste positieve bijdrage aan het relatieve rendement. De bijdrage van de financiële sector
was gespreid over de markten: Hongkong, Zuid-Korea, India, Mexico en Hongarije. In Hongkong profiteerden AIA en HKEX van de verwachte opheffing
van Covid-beperkingen in China. In Mexico droeg Grupo Financiero Banorte bij, terwijl in Hongarije OTP Bank, dat zeer zwaar was getroffen door de
inval van Rusland in Oekraïne en het effect daarvan op de activiteiten van het bedrijf in beide landen, steeg dankzij de beter dan verwachte resultaten
van het bedrijf en tekenen dat de gasprijzen zich stabiliseren op een lager dan verwacht niveau, wat de positie van de lopende rekening van het land
ten goede zou komen.
Binnen de materialensector droeg LG Chemical positief bij omdat het via zijn dochter LGES wordt gezien als een bedrijf dat profiteert van de trend naar
elektrificatie en batterijopslag. Met de goedkeuring van de Inflation Reduction Act (IRA) in de Verenigde Staten bevindt LGES zich in een sterke positie
om te profiteren van bedrijven die hun bevoorradingsbronnen willen diversifiëren. Een positie buiten de benchmark in Anglo American, de Britse
beursgenoteerde multinationale gediversifieerde mijnbouwonderneming, droeg ook bij aan het relatieve rendement. De ijzerertsprijs herstelde door het
nieuws dat China een deel van zijn Covid-beperkingen zou versoepelen, wat wijst op een mogelijk herstel van de industriële activiteit en een grotere
vraag naar metalen.
Positieve bijdragen kwamen ook van landen die vermoedelijk minder geopolitiek kwetsbaar waren, of die profiteerden van toegenomen risico’s elders.
Zo leverden de overwogen posities in Mexico, Thailand en Indonesië positieve bijdragen. In Thailand kwam de grootste bijdrage van PTTEP, een olie-
exploratiebedrijf, dat profiteerde van stromen die vanuit Rusland werden omgeleid. Een andere bijdrage in de energiesector kwam van Petrobras in
Brazilië.
In de IT-sector leidde een combinatie van snel stijgende Amerikaanse rentevoeten en bezorgdheid over een vertraging van de vraag naar IT-producten
tot een agressieve daling van hoog gewaardeerde IT-aandelen. Hoewel verwacht wordt dat de vraag naar IT op lange termijn zal toenemen, zijn de
verwachtingen op korte termijn sterk verlaagd. Hierdoor daalden de belangen in Silergy, Realtek, SK Hynix en TSMC aanzienlijk.
In Brazilië heeft de uitslag van de verkiezingen, waarbij voormalig president Lula werd herkozen, een negatieve impact gehad op de belangen in de
portefeuille. Een grote impact kwam van de overweging in Lojas Renner. Het aandeel daalde door de toegenomen (fiscale) macro-zorgen, grotendeels
veroorzaakt doordat de nieuw verkozen regering een voorlopig ontwerp van een grondwetswijziging (PEC) presenteerde dat ten minste circa R$ 200
miljard aan extra uitgaven buiten het uitgavenplafond zou toestaan. Het sentiment werd ook aangetast door de onzekerheid over wie de volgende
minister van Financiën wordt. De zwakte kwam daarnaast voort uit de onderweging in Vale, omdat het aandeel steeg door de heropening van China.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

4.993.457 13.846.079 46.194.687 40.909.912 -5.284.775

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

4.164,81 5.140,11 4.809,73 2.733,27 -2.076,46

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment 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

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ MAINFIRST GLOBAL EQUITIES

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment MainFirst - Global Equities Fund van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht MainFirst.

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is om de MSCI World-index in euro (de referte-index) te overtreffen. Deze beleggingen in aandelen en
schuldbewijzen vinden wereldwijd plaats. Afhankelijk van de actuele situatie kan de beleggingsfocus liggen op ondernemingen met een grote,
middelgrote of kleinere marktkapitalisatie. Het aandelengedeelte van de activa van het compartiment zal altijd ten minste 51% (bruto) bedragen.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

21/01/2019

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het compartiment is vooral onderhevig aan koersschommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten en is in de bovengenoemde risico- en
opbrengstcategorie ingedeeld, omdat de waarde ervan op grond van het voornoemde beleggingsbeleid kan schommelen.

NIW*

€ 1272,89

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -30,81% -6,95% -8,82% -8,13% -30,81% 12,67% 4,06% – –

Referte-index -13,23% -7,62% 0,76% 0,87% -13,23% 21,60% 6,74% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 42,09% 14,61% -30,81%

– – 5,64% 32,66% -13,23%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

12/2206/2212/2106/2112/2006/2012/1921/01/19

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-60 -60

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

42,09

14,61

-30,81

5,64

32,66

-13,23

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) -2,68

Alpha (%) 0,06

Beta 0,61

Correlatiecoëfficiënt 0,60

Informatieratio -0,16

Tracking error (%) 16,52

Volatiliteit (%) 18,66

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

806040200

38,40 (+0,87)Informatietechnologie

28,43 (+2,86)Cyclische consumptiegoederen

17,47 (+1,94)Grondstoffen

4,97 (-4,55)Industrie

4,38 (+0,09)Niet-cyclische
consumptiegoederen

3,19 (+0,53)Gezondheid

Geografische spreiding (%)

50403020100

30,08 (-5,99)Verenigde Staten

17,92 (+5,50)China

13,57 (+2,55)Frankrijk

9,66 (+2,21)Japan

7,66 (+0,24)Zwitserland

7,36 (+0,01)Canada

4,26 (-0,04)Taiwan, provincie van China

4,10 (+0,53)Nederland

1,99 (+1,99)Singapore

0,23Andere

Valutablootstelling (% marktwaarde)

806040200

44,26 (+44,26)US dollar

18,36 (+18,36)Euro

10,30 (+10,30)Hong Kong dollar

9,66 (+9,66)Yen

6,61 (+6,61)Zwitserse frank

6,39 (+6,39)Canadese dollar

4,34 (+4,34)Yuan Renminbi

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

MICROSOFT CORP 4,49

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 4,42

KEYENCE CORP 4,41

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,40

L'OREAL 4,38

NEWMONT CORP 4,31

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4,26

ASML HOLDING NV 4,10

BYD CO LTD-H 4,07

IVANHOE MINES LTD-CL A 4,06

Totaal 42,90

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00 0,00 0,00

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 3,16 13,16 7,74 -5,42

STERKE PUNTEN
+ Flexibel beleggingsbeleid zonder benchmark

+ Aandelencompartiment: prijsstijgingen op basis van markt-, sector- en
bedrijfsontwikkelingen

+ Wisselkoerswinsten (indien van toepassing)

RISICO'S
– Aandelencompartiment: prijsdalingen op basis van markt-, sector- en

bedrijfsontwikkelingen

– Over het algemeen: landenrisico, solvabiliteits- en/of kredietrisico van de
uitgevers en/of tegenpartijen

– Gebruik van financiële derivaten (indien van toepassing)

– Wisselkoersrisico (indien van toepassing)

– De waarde van het aandeel kan op elk moment lager zijn dan de aankoopprijs
die de klant ervoor betaald heeft

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI World-index in EUR (Bloomberg Code: MSDEWIN-index

(Total Return)
Beheersmaatschappij MainFirst Affiliated Fund Managers

Oprichtingsdatum 01/03/2013

FONDSBEHEERDERS

Jan-Christoph Herbst,
Frank Schwarz & Adrian
Daniel

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het jaar 2022 was een historisch moeilijk jaar voor beleggers, met dalingen met dubbele cijfers op de obligatie- en aandelenmarkten. De
aandelenmarkten gingen vooral gebukt onder een restrictiever monetair beleid van de westerse centrale banken, de oorlog in Oekraïne en een de-
globalisering van de bevoorradingsketens. Het fonds kon niet ontsnappen aan deze negatieve omgeving en boekte in de loop van het jaar 2022 een
algemeen waardeverlies.
In het kielzog van de snel stijgende inflatiecijfers kwam er ook een rotatie op de aandelenmarkten op gang, die op het resultaat van het fonds drukte.
Groeiaandelen werden onevenredig sterk verkocht. Deze zijn vooral te vinden in de technologiesector en de cyclische consumentensector, die op
sectorniveau meer dan 30% aan waarde verloren. Bedrijven in de olie- en gassector en de farmaceutische industrie konden zich daarentegen duidelijk
losmaken van de negatieve trend van de markten.
Het beheer van het portefeuillerisico had slechts een beperkt effect vanwege de sterk uiteenlopende ontwikkeling van de sectoren. Aan het einde van
het jaar bedroeg de netto aandelenquote 29% van het fondsvermogen. In totaal konden de risicobeheersmaatregelen een positieve bijdrage van
ongeveer 1% aan het rendement leveren en het verdere risicopotentieel duidelijk beperken.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

4.989.528 26.107.668 58.699.592 46.288.033 -12.411.559

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

204,06 264,39 366,10 244,68 -121,42

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.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., beheervennootschap erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier onder nummer S942. S.A. naar Luxemburgs recht met kapitaal van € 1.000.000. R.C.S. (handelsregister) B176025 -
Luxemburg.
16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg – Tel.: +352 276 912 10. www.mainfirst-invest.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

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 compartiment 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 compartiment richt zich op bedrijven die klimaatoplossingen bieden die bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere
samenleving.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/03/2020

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het compartiment belegt vanuit een "Buy-and-Hold" strategie in aandelen, waardoor potentieel kapitaalverliezen mogelijk zijn als gevolg van
prijsschommelingen.

NIW*

€ 1841,39

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -16,04% -4,99% -0,25% 1,85% -16,04% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 32,53% -16,04%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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32,53

-16,04

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
Nordea 1 Global Climate and Environment

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««««

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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

6050403020100

35,90 (+4,16)Industrie

21,45 (-1,88)Grondstoffen

20,00 (-0,73)Informatietechnologie

9,12 (-1,70)Nutsbedrijven

4,38 (+0,78)Financiële diensten

3,51 (-0,44)Cyclische consumptiegoederen

3,17 (-0,29)Niet-cyclische
consumptiegoederen

2,47 (+0,10)Cash

Geografische spreiding (%)

100806040200

56,82 (-2,09)Verenigde Staten

8,02 (+1,35)Duitsland

7,36 (+1,39)Japan

4,49 (-0,22)Nederland

3,85 (+3,85)Canada

3,50 (-0,76)Frankrijk

2,68 (+1,10)Zwitserland

2,47 (+0,10)Cash

2,38 (-0,29)Verenigd Koninkrijk

8,44Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Republic Services 4,86

Waste Management 4,12

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 3,95

Linde 3,87

Air Liquide 3,50

Emerson Electric 2,83

Synopsys 2,52

Eversource Energy 2,42

National Grid 2,38

Fortis Inc/Canada 2,37

Totaal 32,82

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 97,53 9.215,79 9.238,80 23,02

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

2,47 223,29 233,60 10,31

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ 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.

+ Oplossing in de voorbode van ESG/duurzaamheid, gebruikmakend van Nordea's
expertise op het gebied van verantwoord beleggen.

RISICO'S
– Potentiële kapitaalverliezen als gevolg van de volatiliteit van de

aandelenmarkten.

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

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 ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Nordea Asset Management

Oprichtingsdatum 13/03/2008

FONDSBEHEERDERS

Thomas Sørensen &
Henning Padberg

(sinds maart 2008 & april
2009)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het tweede semester vertoonde een sterke prestatie voor het fonds in vergelijking met de globale aandelenmarkt en bleef geconfronteerd met veel
volatiliteit en krantenkoppen die voortdurend de globale aandelenmarkten beïnvloeden. De drijvende krachten bleven dezelfde talloze macro-risico's
zijn die 2022 tot nu toe hebben gekenmerkt, waarbij de belangrijkste debatten waren rond inflatie, hogere rentetarieven, aggressieve centrale banken,
dollarsterkte, China heropening/lockdown onzekerheid, verslechterende globale economische groei en het conflict tussen Rusland en Oekraïne.
Tijdens het derde kwartaal varieerden de onderliggende prestaties van onze clusters met Efficiënte Hulpbronnen die het beste presteerde, terwijl
Alternatieve Energie and achterop liep. De prestaties van de onderliggende beleggingsstrategieën binnen deze clusters varieerden ook. De strategieën
Afvalbeheer, Slimme Landbouw en Proper Water&Lucht waren de topspelers, terwijl Geavanceerde Materialen, Groen Consumentisme en Energie
Opslag onderpresteerden ten opzichte van de totale aandelenmarkt en het universum in het algemeen. We concentreerden ons op onze
fundamentele, bottom-upbenadering, wat duidelijk blijkt uit het resultaat van de effectenselectie dat de belangrijkste oorzaak was van de
outperformance van het fonds in het kwartaal, aangezien de bijdrage van de sectorallocatie een lichte tegenwind was. Het positieve effectenselectie-
resultaat in het kwartaal is voornamelijk afkomstig van Industrials – met posities als Waste Management, Republic Services, Central Japan Railway,
Chart Industries, Deere en IDEX die een positieve bijdrage leverden – maar ook binnen de informatietechnologie waar posities als Aspen Tech, Synopsys
en Altium het goed hebben gedaan ondanks de druk op kwaliteitsvolle groeinamen door hogere obligatierendementen. Aan de andere kant was de
aandelenselectie in Materials een tegenwind, aangezien sommige producenten van ingrediënten, zoals DSM en International Flavors & Fragrances een
moeilijk kwartaal hadden, maar werd ook gedreven door de enigszins cyclische duurzame verpakkingsholdings zoals International Paper, Packaging
Corp of America en Westrock, evenals het op de EU gerichte bedrijf voor industriële gassen Air Liquide.
Tijdens het vierde kwartaal varieerden de onderliggende prestaties van onze clusters, waarbij milieubescherming het beste presteerde, terwijl
Alternatieve Energie en Efficiënte Hulpbronnen achterop liepen. De prestaties van de onderliggende beleggingsstrategieën binnen deze clusters
varieerden ook. De strategieën Wind, Energie Efficiëntie en Slimme Landbouw waren de topspelers, terwijl Eco-Mobiliteit, Zonne- Energie en
Afvalbeheer onderpresteerden ten opzichte van de totale aandelenmarkt en het universum in het algemeen. Ondanks de aanhoudende risico's en de
constant veranderende macro-omgeving die we eerder beschreven, bleven we ons concentreren op het toepassen van onze gedisciplineerde en
evenwichtige portefeuilleconstructiebenadering op het Climate Solutions-universum. Onze effectenselectie leverde een negatieve bijdrage tijdens het
kwartaal – gedreven door eigenaardige risico's van een aantal van onze bedrijven die grote overnames deden, die niet goed werden ontvangen door
de markten. Bovendien koelden sommige van onze sterke YTD-presteerders in het defensieve compartiment van de markt wat af – vooral Republic
Services en Waste Management, deels als gevolg van een ineenstorting van de prijzen van gerecycleerde producten die ze verkopen.
Voor het volledige semester zorgde onze sectorallocatie voor een flinke rugwind – die de negatieve impact van de effectenselectie ruimschoots
compenseerde. Ons overgewicht in Industrials en Materialen, maar ook ons ondergewicht in Consumptiegoederen en Communicatiediensten waren de
drijvende krachten. De beste bijdragers aan de prestaties van H2 waren onder andere bedrijven als Deere, AGCO en Emerson Electric. De minst
gunstige bijdragers waren Chart Industries, Wuxi Lead en Fortis Inc.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– 18.271.829 85.790.652 100.908.776 +15.118.124

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

2.434,68 5.519,68 11.359,17 9.472,40 -1.886,77

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door 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

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment M&G (Lux) Optimal Income Fund van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht M&G (Lux) Investment Funds 1.
Het compartiment streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. Het is een flexibel compartiment dat ten minste 50% belegt in obligaties. De beheerder heeft
de vrijheid om te beleggen in een brede waaier van obligaties, afhankelijk van waar hij de grootste kansen ziet.
De beheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activa-, sector- en aandelenniveau.
Beleggingen spreiden over emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het compartiment en de beheerder wordt in zijn
selectie van afzonderlijke obligaties bijgestaan door een intern team van analisten. Voor de rechtstreekse beleggingen van het fonds gelden op normen
gebaseerde uitsluitingen. Dit zijn beleggingen die worden geacht in strijd te zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen ten aanzien van
mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Het fonds handhaaft een gewogen gemiddelde ESG-rating boven de gemiddelde ESG-
rating van de benchmark.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

13/04/2017

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 compartiment 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 compartiment staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.

NIW*

€ 22,53

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -12,94% -0,75% 5,28% 0,00% -12,94% -11,99% -4,17% -11,96% -2,51%

2018 2019 2020 2021 2022

-5,63% 6,00% 0,66% 0,43% -12,94%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-5,63

6,00

0,66 0,43

-12,94

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Volatiliteit (%) 9,37 7,64

MORNINGSTAR RATING™
M&G (Lux) Optimal Income Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

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

71



AE MG OPTIMAL INCOME - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

806040200

40,50 (-8,77)Verenigde Staten

19,77 (+2,55)Verenigd Koninkrijk

11,97 (+2,48)Frankrijk

4,82 (+0,71)Spanje

4,74 (+1,32)Italië

3,15 (-0,69)Duitsland

2,27 (+0,08)Nederland

1,85 (+1,85)Zwitserland

1,51 (+0,99)Cash

9,42Andere

Spreiding per rating (%)

806040200

0,59 (+0,02)AAA

23,43 (-2,04)AA

9,22 (-0,64)A

45,67 (+2,22)BBB

13,96 (-0,68)BB

4,32 (+1,02)B

0,50 (+0,15)CCC

0,05 (+0,05)C

0,74Andere

Sectorspreiding (%)

50403020100

24,93 (+0,60)Overheid

23,71 (+0,23)Banken

5,16 (+0,52)Verzekeringen

4,69 (+0,23)Telecommunicatie

4,25 (-1,02)Consumptiegoederen

4,00 (+0,02)Financiële diensten

3,93 (+0,90)Nutsbedrijven

3,18 (+3,18)Buitenlandse overheid

3,14 (-0,13)Kapitaalgoederen

23,01Andere

Blootstelling aan activaklassen (%)

100806040200

50,81 (-0,61)Investment Grade
bedrijfsobligaties

28,11 (+1,33)Overheidsobligaties

18,32 (+0,67)High Yield bedrijfsobligaties

1,57 (+1,05)Cash

0,89 (-0,87)Geëffectiseerde producten

0,30 (-1,57)Aandelen

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 98,13 9.873,64 9.271,60 -602,04

Aandelen 0,30 189,16 28,34 -160,81

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,57 52,58 148,34 95,76

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een zeer flexibel GBF dat kan investeren in het volledige internationale

obligatieuniversum en tot 20% in een mandje aandelen.

+ Een GBF ontworpen om goed te presteren onder diverse marktomstandigheden.

+ Een beheerder met meer dan 30 jaar ervaring in obligatiebeheer waarvan de
vaardigheden en expertise alom bekend zijn.

RISICO'S
– Risico op kapitaalverlies.

– Rente- en kredietrisico.

– Valuta- en wisselkoersrisico.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij M&G International Investments Ltd.

Oprichtingsdatum 7/09/2018 (in het Verenigd Koninkrijk werd M&G Optimal
Income Fund gelanceerd op 20/04/2007)

FONDSBEHEERDER

Richard Woolnough

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de zes maanden tot 31 december 2022 was het rendement positief en ook hoger dan de referentiebenchmark. In het afgelopen halfjaar bleven de
obligatiemarkten onder verkoopdruk staan aangezien beleggers de dubbele uitdaging van hoge inflatie en hawkish centrale banken voor de
veerkracht van vastrentende activa in overweging namen. Staatsobligaties, en vooral langlopende obligaties, hadden het erg moeilijk omdat deze
kwetsbaarder zijn voor onzekere rentevooruitzichten. Bedrijfsobligaties deden het beter; sommige beleggers kochten graag wat zij als aantrekkelijk
geprijsde obligaties zagen, ook high-yield (Een high-yield obligatie is een obligatie met een lagere kredietwaardigheid dan bedrijfsobligaties van
investment-grade (Obligaties met een relatief laag risico. Deze term geldt voor alle ratings tussen AAA en BBB-)) obligaties. Dit betekent dat de koersen
van deze obligaties in sommige gevallen stegen.
Bijdragers tot een positief fondsrendement waren de prestaties van financiële obligaties, relatieve posities in duration (Duration is een maatstaf voor de
gevoeligheid van de koers van een obligatie of ander schuldinstrument voor een verandering in de rentes) en high-yield obligaties, terwijl de bijdrage
van aandelen hoofdzakelijk vlak bleef. Stijgende obligatierentes (zoals Amerikaanse staatsobligaties), onze grotere gevoeligheid voor kredietrisico’s en
vooral onze durationpositie in het Britse pond sterling in het najaar in het Britse pond sterling in het najaar waren in H2 2022 bronnen van negatief
rendement.
In de verslagperiode behielden we een overwogen durationpositie en verhoogden onze spread duration omdat we relatieve-waardekansen blijven zien
in financials en high-yield obligaties. Intussen heeft de koerszwakte van staatsobligaties (met name in het najaar) de obligatierente teruggebracht tot
aantrekkelijke niveaus die sinds de financiële crisis van 2008 niet meer zijn gezien, wat het durationrisico redelijk compenseerde. Een all-in rendement
van bijna 10% (het hoogste niveau in de afgelopen 40 jaar) op high-yield obligaties zorgt voor een hoge inkomstenstroom en een buffer tegen stijgende
kredietspreads en wanbetalingspercentages.
Wij denken dus dat een overwogen positie in duration en high-yield obligaties een positieve bijdrage zou kunnen leveren als de economische groei in
2023 minder erg zou blijken te krimpen dan de kredietspreads nu weergeven. We houden ook een hogere cashpositie aan om tactisch op
prijsbewegingen te kunnen reageren.
Ten slotte gaan we in 2023 onze Artikel 8 ESG-capaciteiten binnen het fonds versterken. Bovenop de bestaande regels sluit het fonds nu ook emittenten
uit die betrokken zijn bij olieboringen in het noordpoolgebied en teerzandwinning, entertainment voor volwassenen, gokken en tabak (afhankelijk van
de inkomstenlimieten). Het fonds verbindt zich ook tot minimaal 20% duurzame beleggingen.

BELANGRIJKE WIJZIGING

Op 8 maart 2019 werd het onderliggend fonds naar Brits recht M&G Optimal Income Fund gefusioneerd met het compartiment M&G (Lux) Optimal
Income Fund van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht M&G (Lux) Investment Funds 1. Het
Luxemburgse fonds heeft een identieke strategie en dezelfde fondsbeheerders.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

26.322.696 15.899.042 14.439.890 9.095.982 -5.343.908

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

20.189,15 14.367,97 13.586,53 9.448,28 -4.138,25

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Aan het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, werd in Luxemburg een vergunning verleend en het compartiment staat onder toezicht van de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Het compartiment wordt beheerd door M&G Securities Limited (UK), vermogensbeheerder, gereguleerd door de
Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.Handelsregister nr. 90776 – Engeland
10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Diversified Income Fund van het fonds naar Iers recht PIMCO
Funds: Global Investors Series plc.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om voordeel te halen uit een gedifferentieerde benadering van macro-economische analyse
inzake tendensen op de bedrijfsobligatiemarkten, rente, duration, valuta's en positionering op rentecurven. Het compartiment wil ook een renderend
alternatief bieden voor portefeuilles van obligaties van de kernlanden en heeft een geringe correlatie met de rente op Amerikaanse, Japanse en Duitse
staatsobligaties.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De mogelijkheid om te beleggen in effecten buiten de Verenigde Staten en de eurozone houdt een potentieel hoger risico in, vooral door
valutaschommelingen en politieke en/of economische gebeurtenissen. Deze risico's kunnen toenemen als belegd wordt in de opkomende markten of
derivaten gebruikt worden voor een efficiënt portefeuillebeheer.

NIW*

€ 23,98

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -19,42% -0,62% 4,08% -0,50% -19,42% -17,85% -6,34% -14,78% -3,15%

Referte-index – -0,63% – – -15,66% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-5,29% 9,53% 4,32% -2,27% -19,42%

-5,00% 10,36% 4,92% -0,31% -15,66%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-5,29

9,53

4,32

-2,27

-19,42

-5,00

10,36

4,92

-0,31

-15,66

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Alpha (%) -0,20 -0,14

Beta 1,00 1,00

Correlatiecoëfficiënt 0,99 0,99

Informatieratio -1,67 -1,36

Tracking error (%) 1,35 1,17

Volatiliteit (%) 9,86 8,03

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Diversified Income Fund EUR (Hedged)

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««

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

74



AE PIMCO DIVERSIFIED INCOME - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per beleggingsinstrument (% marktwaarde)

806040200-20-40-60

33,14 (-4,86)Overheidsgerelateerd

27,91 (-2,09)High Yield obligaties

26,97 (-3,03)Investment Grade obligaties

21,06 (-0,94)Opkomende markten

7,41 (+4,41)Gesecuritiseerd

0,06 (+0,06)Gemeenten/andere

-16,55 (+7,45)Overige korte termijn
beleggingen (Netto)

Top 10 sectoren (% marktwaarde)

20151050

11,5 (-2,22)Banken

5,8 (+0,24)Financieel overig

4,8 (-0,24)Auto-industrie

3,6 (-0,07)Media Kabel

2,8 (-0,07)Onafhankelijke Exploratie en
Productie

2,2 (-0,09)Pijpleidingen

1,9 (-0,49)Chemicaliën

1,8 (+0,21)Vervoersdiensten

1,7 (+1,66)Technologie

1,6 (-0,36)Captieve consumentenfinanciën

Top 10 landenblootstelling (% marktwaarde)

20016012080400-40-80

100,05 (+1,81)Eurozone

0,05 (+0,05)Japan

0,02 (+1,05)China

0,01 (-0,54)Zuid-Afrika

0,01 (+0,01)Thailand

0,01 (+0,00)Polen

0,01 (+0,01)Indonesië

-0,01 (-0,01)Taiwan

-0,02 (-1,07)Australië

-0,13 (+0,20)Verenigde Staten

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0,90

INEOS FINANCE PLC TL B **A&E** 0,80

LEASEPLAN (LINCOLN FIN) SEC REGS SMR 0,80

NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0,80

ATLANTIA SPA SR UNSEC SMR 0,70

COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0,70

CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A 0,70

PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC 0,70

T-MOBILE NETHERLANDS TL B 1L 0,70

PEMEX SR UNSEC 0,60

Totaal 7,40

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 64,93 60,41 5.320,46 5.260,05

Aandelen 0,05 4,26

Fondsen 1,62 132,77

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00

Afgeleide producten 46,66 53,89 3.823,81 3.769,92

Onroerende goederen 3,28 269,13

Cash -16,55 -1.356,02

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Centraal toegangspunt tot het brede spectrum van wereldwijde

bedrijfsobligatiesectoren.

+ Streven naar constante inkomsten op basis van een zeer gediversifieerde
portefeuille van wereldwijde emittenten.

+ Beter rendement dan klassieke portefeuille in obligaties en een geringe correlatie
met de rente op Amerikaanse, Japanse en Duitse staatsobligaties.

+ Aantrekkelijk, risicogewogen rendementspotentieel tijdens de hele
beleggingscyclus dankzij een combinatie van de beproefde top-down en bottom-
up processen van PIMCO en de voordelen van een wereldwijd
beleggingsplatform.

RISICO'S
– Het compartiment kan beleggen in effecten van buiten de Verenigde Staten en

de eurozone wat potentieel meer risico inhoudt, vooral door
wisselkoersschommelingen van andere valuta's dan die van de Verenigde Staten
of de eurozone en politieke of economische ontwikkelingen.

– Fondsen die in High Yield effecten met een lagere rating beleggen, zijn
doorgaans volatieler en vertonen een hoger risico op kapitaalverlies dan
beleggingen in effecten met een hogere rating.

– Het compartiment kan voor afdekkingsdoeleinden of in het kader van zijn
beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten. Dit kan extra kosten en risico's
inhouden.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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AE PIMCO DIVERSIFIED INCOME - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 30 % Barclays Global Aggregate Credit Component, EUR

Hedged + 30 % BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed
Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged +30%
JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

Beheersmaatschappij PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum 14/02/2007

FONDSBEHEERDER

Eve Tournier

(sinds 31/05/2011)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De risicobereidheid nam af in december omdat de centrale banken een restrictieve toon bleven aanslaan en de ongerustheid over de economische
groei toenam. Aandelen daalden (de MSCI World verloor 4,2%), kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare
looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verkrapten en de dollar deprecieerde. De rente op staatsobligaties van de meeste ontwikkelde
landen steeg doordat de centrale banken lieten doorschemeren dat ze de rente tot ver in 2023 willen blijven verhogen. In de VS is de rente op
Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties met 27 bp gestegen tot 3,87%, terwijl de Japanse tegenhanger met 17 bp steeg tot 0,42% nadat de Japanse
centrale bank met een bijsturing van het rentebeleid kwam.

Positieve bijdragen aan het rendement:
• Blootstelling aan diverse Chinese vastgoedontwikkelaars.
• De rentestrategieën, met name de onderwogen positie in rentegevoeligheid (duratie) in USD dollar en Japanse yen.
• Tactische blootstelling aan gesecuritiseerde bedrijfsobligaties (bedrijfsobligaties met onderpand), in het bijzonder aan niet door overheden
uitgegeven hypotheekeffecten (non-agency MBS).

Negatieve bijdragen aan het rendement:
• Onderweging in bedrijfsobligaties uit opkomende markten.
• Onderweging in obligaties van hoge beleggingskwaliteit van nutsbedrijven.

Hoewel de kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) in
2022 aanzienlijk zijn gestegen, wachten we tot er meer duidelijkheid komt over de economische vooruitzichten, alvorens het risiconiveau van de
portefeuille te verhogen. De portefeuille heeft onlangs de kredietkwaliteit van de posities verhoogd en riscovollere posities afbouwd. Desondanks
beschouwen we de huidige waarderingen als realistisch voor de middellange tot lange termijn, maar we houden er rekening mee dat de volatiliteit
binnenkort weer de kop kan opsteken. Wij verkiezen obligaties van ontwikkelde landen boven obligaties van opkomende markten, omdat ze betere
fundamenten en een aantrekkelijker risico-rendementsprofiel bieden. We blijven kansen zien in bedrijven die beter bestand zijn tegen het groeiende
recessierisico en de toenemende druk op de winstmarges. Ook richten we ons op het cross-oversegment gezien het positieve ratingmomentum, en op
mogelijkheden voor relatieve-waardecreatie in kredietderivaten ten opzichte van cash bonds.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

8.643.323 13.542.823 21.962.411 15.209.515 -6.752.896

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

10.929,55 15.233,79 14.452,85 8.194,41 -6.258,44

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 10 belangrijkste posities op 31/12/2022, exclusief derivaten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Central Bank of Ireland onder nr. C23315. ‘Limited liability company’ met kapitaal van € 10.000.001. CRO (handelsregister) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Ierland. – Tel.: +353 1 603 6200. www.pimco.com
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AE PIMCO GLOBAL BOND

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Global Bond Fund van het fonds naar Iers recht PIMCO Funds:
Global Investors Series plc.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om een aanzienlijke mogelijkheid te bieden geregeld beter te presteren dan de referte-index
door de gediversifieerde strategie van het compartiment en zijn brede waaier aan opportuniteiten op de wereldwijde obligatiemarkten.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De mogelijkheid om te beleggen in effecten buiten de Verenigde Staten en de eurozone houdt een potentieel hoger risico in, vooral door
valutaschommelingen en politieke en/of economische gebeurtenissen. Deze risico's kunnen toenemen als belegd wordt in de opkomende markten of
derivaten gebruikt worden voor een efficiënt portefeuillebeheer.

NIW*

€ 24,15

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -14,39% -1,43% 0,42% -3,90% -14,39% -13,69% -4,79% -13,04% -2,75%

Referte-index – -1,41% – – -13,27% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-3,06% 3,94% 4,61% -3,62% -14,39%

-1,04% 5,10% 4,24% -2,23% -13,27%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-3,06

3,94 4,61

-3,62

-14,39

-1,04

5,10 4,24

-2,23

-13,27

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Alpha (%) -0,05 -0,09

Beta 1,04 0,99

Correlatiecoëfficiënt 0,96 0,96

Informatieratio -0,53 -0,86

Tracking error (%) 1,42 1,27

Volatiliteit (%) 5,20 4,34 MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Global Bond Fund EUR (Hedged)

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

* 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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AE PIMCO GLOBAL BOND - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per beleggingsinstrument (% duratiegewogen blootstelling)

806040200

50 (-8,83)Overheidsgerelateerd

19 (+13,34)Gesecuritiseerd

10 (-1,36)Investment Grade obligaties

6 (-2,32)Obligaties met onderpand

3 (+0,46)Inflatiegelinkte obligaties

3 (+6,21)Overige korte termijn
beleggingen (Netto)

3 (-2,79)Opkomende markten in
internationale munt

3 (-5,92)Opkomende markten in lokale
munt

1 (+0,32)Andere

1 (-0,46)High Yield obligaties

Top 10 landenblootstelling op basis van valuta (% duratiegewogen
blootstelling)³

806040200-20-40

46,6 (+4,31)Verenigde Staten

24,0 (+3,88)Europese Unie

9,3 (-0,70)Japan

5,7 (+2,10)Verenigd Koninkrijk

4,9 (-1,91)Denemarken

4,8 (+4,84)Australië

3,1 (-0,82)Canada

2,6 (+2,59)Zuid-Korea

-2,2 (+3,24)Duitsland

-4,0 (-1,17)Frankrijk

Top 10 landenblootstelling (% marktwaarde)

1501209060300-30-60

98,41 (-0,30)Eurozone

1,01 (-0,02)Noorwegen

0,97 (-0,01)Australië

0,90 (+0,90)Japan

0,51 (+0,25)Brazilië

0,50 (+0,21)Zwitserland

0,49 (+0,73)Verenigde Staten

-0,65 (-0,65)Nieuw-Zeeland

-1,17 (-1,17)Verenigd Koninkrijk

-1,27 (-1,27)Taiwan

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 5,60

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 5,10

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 3,00

FNMA TBA 4.5% OCT 30YR 2,30

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 2,10

U S TREASURY BOND 2,10

JAPANESE GOVT BOND (5Y) #153 1,80

FNMA TBA 2.5% NOV 30YR 1,40

PIMCO-GLB BD X-USZ ACC 1,00

Totaal 24,40

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 60,46 69,39 6.465,83 6.396,44

Aandelen 0,05 4,88

Fondsen 2,26 241,93

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00

Afgeleide producten 17,12 30,23 1.830,67 1.800,44

Onroerende goederen 1,24 132,54

Cash 18,87 2.018,46

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Mogelijkheid om door spreiding een hogere rentabiliteit te behalen.

+ Blootstelling aan sectoren waarin moeilijk direct kan worden belegd.

+ Mogelijkheid om een duurzame outperformance te realiseren.

+ Voordeel halen van de inzichten van de beheerder op vlak van rentestanden,
valuta’s, obligatie- en landentrends.

RISICO'S
– Het compartiment kan beleggen in effecten van buiten de Verenigde Staten en

de eurozone wat potentieel meer risico inhoudt, vooral door
wisselkoersschommelingen van andere valuta's dan die van de Verenigde Staten
of de eurozone en politieke of economische ontwikkelingen.

– Fondsen die in High Yield effecten met een lagere rating beleggen, zijn
doorgaans volatieler en vertonen een hoger risico op kapitaalverlies dan
beleggingen in effecten met een hogere rating.

– Het compartiment kan voor afdekkingsdoeleinden of in het kader van zijn
beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten. Dit kan extra kosten en risico's
inhouden.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index Barclays Global Aggregate (Euro Hedged)

Beheersmaatschappij PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum 04/04/2003

FONDSBEHEERDERS

Andrew Balls, Sachin
Gupta & Lorenzo Pagani

(sinds 26/09/2014)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De risicobereidheid nam af in december omdat de centrale banken een restrictieve toon bleven aanslaan en de ongerustheid over de economische
groei toenam. Aandelen daalden (de MSCI World verloor 4,2%), kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare
looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verkrapten en de dollar deprecieerde. De rente op staatsobligaties van de meeste ontwikkelde
landen steeg doordat de centrale banken lieten doorschemeren dat ze de rente tot ver in 2023 willen blijven verhogen. In de VS is de rente op
Amerikaanse 10-jaars-staatsobligaties met 27 bp gestegen tot 3,87%, terwijl de Japanse tegenhanger met 17 bp steeg tot 0,42% nadat de Japanse
centrale bank met een bijsturing van het rentebeleid kwam.

Positieve bijdragen aan het rendement:
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in gesecuritiseerde bedrijfsobligaties, hoofdzakelijk Amerikaanse niet door
overheidsinstanties uitgegeven residentiële MBS (non-agency MBS).
• Posities op de rentecurve van de eurozone.
• Overweging in obligaties van financiële instellingen.

Negatieve bijdragen aan het rendement:
• Overwogen positie in rentegevoeligheid (duratie) in het dollarblok.
• Short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in een select mandje van valuta's van ontwikkelde landen (vooral EUR en
NZD).
• Onderweging in obligaties van hoge beleggingskwaliteit van niet-financiële emittenten.

Onze algemene positie in rentegevoeligheid (duratie) is onderwogen en bestaat hoofdzakelijk uit onze posities in Japan en China. In het dollarblok
blijven we bij onze overweging in Australië en behouden we een lichte overweging in Nieuw-Zeeland, terwijl we onze onderweging in het korte gedeelte
van de Amerikaanse rentecurve hebben verlaagd en onze overweging hebben gefocust op het 10-jaarssegment. We hanteren een vrijwel neutrale
positie in het Europese blok, dat bestaat uit de eurozone en Europese landen die geen deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie (d.w.z.
Denemarken en Zwitserland). Het fonds heeft een neutrale positie in Britse rentegevoeligheid (duratie), aangezien het renteniveau redelijk lijkt.
Daarnaast hanteert het fonds een onderwogen positie in Japanse rentegevoeligheid (duratie) in het langere gedeelte van de rentecurve, als een
goedkope afdekking voor het toenemende renterisico. We hebben onlangs ons algemeen risconiveau teruggeschroefd om tot een meer defensieve
positionering te komen. We handhaven een onderwogen positie in bedrijfsobligaties van hoge beleggingskwaliteit en gaan selectiever om met onze
huidige blootstellingen. Onze voorkeur uit naar gesecuritiseerde effecten, zoals door overheden en niet door overheden uitgegeven hypotheekeffecten,
Britse woninghypotheken en Deense gedekte obligaties.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

3.758.036 5.786.202 6.791.663 4.574.825 -2.216.838

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

13.277,38 13.318,20 12.343,70 10.694,31 -1.649,39

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 10 belangrijkste posities op 31/12/2022, exclusief derivaten.

³ "Europese Unie" = instrumenten die niet kunnen gesplitst worden per land.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Central Bank of Ireland onder nr. C23315. ‘Limited liability company’ met kapitaal van € 10.000.001. CRO (handelsregister) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Ierland. – Tel.: +353 1 603 6200. www.pimco.com
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79



AE PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Global High Yield Bond Fund van het fonds naar Iers recht
PIMCO Funds: Global Investors Series plc.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om het totaalrendement te maximaliseren en het risico te beperken met de nadruk op "upper
tier" hoogrentende obligaties.Het biedt interessante diversificatievoordelen en de mogelijkheid om te beleggen in verschillende sectoren van de
economie.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De mogelijkheid om te beleggen in effecten buiten de Verenigde Staten en de eurozone houdt een potentieel hoger risico in, vooral door
valutaschommelingen en politieke en/of economische gebeurtenissen. Deze risico's kunnen toenemen als belegd wordt in de opkomende markten of
derivaten gebruikt worden voor een efficiënt portefeuillebeheer.

NIW*

€ 25,33

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,46% -1,02% 4,15% 2,93% -13,46% -11,34% -3,93% -8,26% -1,71%

Referte-index – -0,88% – – -12,25% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-6,30% 10,44% 1,12% 1,32% -13,46%

-4,43% 11,58% 3,92% 3,48% -12,25%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-6,30

10,44

1,12 1,32

-13,46

-4,43

11,58

3,92 3,48

-12,25

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Alpha (%) -0,18 -0,15

Beta 0,99 1,00

Correlatiecoëfficiënt 1,00 0,99

Informatieratio -1,94 -2,03

Tracking error (%) 1,04 0,90

Volatiliteit (%) 10,55 8,73
MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Global High Yield Bond Fund EUR (Hedged)

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««««

* 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 INTERN FONDS

Spreiding per beleggingsinstrument (% marktwaarde)

120100806040200

75 (+8,26)Noord-Amerika

22 (+0,58)Europese Monetaire Unie

1 (-0,23)Verenigd Koninkrijk

1 (+0,02)Andere

Top 10 sectoren (% marktwaarde)

121086420

7,6 (+0,28)Media Kabel

6,9 (-0,90)Gezondheidszorg

5,1 (+0,09)Technologie

4,3 (-0,48)Onafhankelijke Exploratie en
Productie

3,4 (+0,07)Pijpleidingen

3,2 (-0,10)Onderdak

3,1 (-0,07)Draadloze telefonie

3,1 (-0,02)Chemicaliën

2,7 (+2,73)Bouwmaterialen

2,6 (+2,57)Ander industrieel vastgoed

Top 10 landenblootstelling op basis van valuta (% duratiegewogen
blootstelling)³

120100806040200-20-40

75,5 (+2,64)Verenigde Staten

10,8 (+10,84)Europese Unie

3,2 (-0,64)Italië

2,6 (+0,47)Nederland

2,5 (+0,97)Spanje

2,4 (-0,03)Frankrijk

1,4 (-2,41)Verenigd Koninkrijk

1,1 (-5,25)Ierland

0,5 (+0,48)Luxemburg

-0,8 (-4,62)Duitsland

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0,70

STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0,60

CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0,50

STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0,50

ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0,40

CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC 144A 0,40

DAVITA INC SR UNSEC 144A 0,40

LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR 0,40

SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD 0,40

TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0,40

Totaal 4,70

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 88,02 28,34 2.560,29 2.531,95

Aandelen 0,00 0,00

Fondsen 1,61 46,82

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00

Afgeleide producten 3,54 1,26 103,10 101,84

Onroerende goederen 1,64 47,77

Cash 5,18 150,64

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Wereldwijde kansen op de obligatiemarkt door specifieke kennis over een groot

aantal regio's en obligatiesectoren.

+ Voordeel halen van de bottom-up effectenselectie van PIMCO om alfa te
genereren.

+ Beperkt risico dankzij spreiding over emittenten en sectoren.

+ Focus op bedrijfsobligatie-instrumenten met het beste risico-rendementsprofiel.

+ Aanpak eerder gericht op het totaalrendement dan op rentestrategieën.

RISICO'S
– Het compartiment kan beleggen in effecten van buiten de Verenigde Staten en

de eurozone wat potentieel meer risico inhoudt, vooral door
wisselkoersschommelingen van andere valuta's dan die van de Verenigde Staten
of de eurozone en politieke of economische ontwikkelingen.

– Fondsen die in High Yield effecten met een lagere rating beleggen, zijn
doorgaans volatieler en vertonen een hoger risico op kapitaalverlies dan
beleggingen in effecten met een hogere rating.

– Het compartiment kan voor afdekkingsdoeleinden of in het kader van zijn
beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten. Dit kan extra kosten en risico's
inhouden.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield

Constrained Index Hedged into EUR
Beheersmaatschappij PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum 02/05/2008

FONDSBEHEERDER

Andrew Jessop

(sinds 01/01/2010)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De risicobereidheid nam af in december omdat de centrale banken een restrictieve toon bleven aanslaan en de ongerustheid over de economische
groei toenam. Aandelen daalden (de MSCI World verloor 4,2%), kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare
looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verkrapten en de dollar deprecieerde. De rente op staatsobligaties van de meeste ontwikkelde
landen steeg doordat de centrale banken lieten doorschemeren dat ze de rente tot ver in 2023 willen blijven verhogen. In de VS is de rente op
Amerikaanse 10-jaars-staatsobligaties met 27 bp gestegen tot 3,87%, terwijl de Japanse tegenhanger met 17 bp steeg tot 0,42% nadat de Japanse
centrale bank met een bijsturing van het rentebeleid kwam.

Positieve bijdragen aan het rendement:
• Obligatieselectie in de gezondheidszorg.
• Selectie van obligaties in de niet-cyclische consumptiesector.
• Selectie van obligaties in ondersteunende diensten sector.

Negatieve bijdragen aan het rendement:
• Onderweging in de sector gezondheidszorg.
• Selectie van obligaties in de bank- en verzekeringssector.

Hoewel we een iets hoger risiconiveau handhaven dan de benchmark, zijn we terughoudend om het risico in dit segment te verhogen en zijn we in het
algemeen op zoek naar kansen om in posities met een hoger marktrisico te snoeien en/of naar emittenten over te stappen met een hogere
kredietscore, waarvan er veel tegen fikse kortingen verhandeld worden. We handhaven onze conservatieve positionering en houden vast aan onze
voorkeur voor defensieve, niet-cyclische sectoren met relatief stabiele kasstromen, zoals gezondheidszorg, kabelmedia, bouwmaterialen en de
farmaceutische industrie. We blijven onderwogen in de auto-industrie vanwege de waarderingen en de concurrentiedynamiek in die sector, en in
elektriciteitsbedrijven vanwege de structurele moeilijkheden en waarderingen. Het fonds is ook onderwogen in sectoren als telecom, banken en
huizenbouw.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

3.806.667 3.911.357 5.451.921 4.882.762 -569.159

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

3.866,45 4.410,56 4.545,65 2.908,62 -1.637,03

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 10 belangrijkste posities op 31/12/2022, exclusief derivaten.

³ "Europese Unie" = instrumenten die niet kunnen gesplitst worden per land.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Central Bank of Ireland onder nr. C23315. ‘Limited liability company’ met kapitaal van € 10.000.001. CRO (handelsregister) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Ierland. – Tel.: +353 1 603 6200. www.pimco.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Income Fund van het fonds naar Iers recht PIMCO Funds: Global
Investors Series plc.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om inkomsten te genereren met behoud van het oorspronkelijk belegde bedrag door een
brede beleggingsaanpak in inkomsten genererende obligaties. Het compartiment gebruikt hiervoor meerdere wereldwijde obligatiemarkten en de vele
analytische mogelijkheden en sectorexpertise van PIMCO om het risico van hoge rendementsbeleggingen te beperken. Deze aanpak streeft
permanent hoge inkomsten op lange termijn na.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

07/12/2015

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De mogelijkheid om te beleggen in effecten buiten de Verenigde Staten en de eurozone houdt een potentieel hoger risico in, vooral door
valutaschommelingen en politieke en/of economische gebeurtenissen. Deze risico's kunnen toenemen als belegd wordt in de opkomende markten of
derivaten gebruikt worden voor een efficiënt portefeuillebeheer.

NIW*

€ 25,53

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,86% -0,43% 3,23% 0,71% -10,86% -7,80% -2,67% -7,30% -1,50%

Referte-index – -0,71% – – -15,19% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-3,85% 4,57% 3,07% 0,35% -10,86%

-2,76% 5,56% 6,11% -2,43% -15,19%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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-3,85

4,57
3,07

0,35

-10,86

-2,76

5,56 6,11

-2,43

-15,19

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Alpha (%) 0,09 0,00

Beta 0,83 0,70

Correlatiecoëfficiënt 0,62 0,56

Informatieratio 0,25 0,10

Sharpe ratio -0,32 -0,20

Treynor ratio -0,03 -0,02

Tracking error (%) 6,24 5,40

Volatiliteit (%) 7,85 6,27

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Income Fund EUR (Hedged)

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

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

83



AE PIMCO INCOME - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per beleggingsinstrument (% marktwaarde)

543210-1-2

2,7 (+0,78)Gesecuritiseerd

0,7 (-0,18)Investment Grade obligaties

0,2 (-0,04)Opkomende markten

0,2 (-0,07)High Yield obligaties

0,1 (-0,10)Overige korte termijn
beleggingen (Netto)

-0,2 (-0,19)Overheidsgerelateerd

Top 10 sectoren (% marktwaarde)

151050

8,0 (-1,57)Banken

2,9 (-0,17)Elektriciteitsvoorziening

2,0 (+0,12)Luchtvaart/defensie

1,1 (-0,84)Technologie

1,0 (-0,06)Vrije tijd

0,9 (-0,28)Luchtvaartmaatschappijen

0,9 (+0,88)Satellieten

0,9 (+0,86)Gezondheidszorg

0,8 (-0,15)Vastgoed

0,8 (+0,84)Onafhankelijke Exploratie en
Productie

Top 10 landenblootstelling op basis van valuta (% duratiegewogen
blootstelling)³

20016012080400-40-80

117,0 (-17,25)Verenigde Staten

2,5 (-1,77)Australië

1,5 (-0,65)Nederland

1,1 (-1,88)Zuid-Afrika

0,4 (-1,18)Peru

0,3 (+0,28)Mexico

0,3 (+7,57)Europese Unie

-1,8 (-0,09)Duitsland

-3,0 (+12,76)Verenigd Koninkrijk

-19,3 (+10,33)Japan

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 7,10

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,00

FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 6,00

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 3,00

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 1,80

FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 1,50

U S TREASURY NOTE 1,50

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,40

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,30

Totaal 29,60

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 94,02 472,11 51.152,76 50.680,64

Aandelen 1,87 1.015,22

Fondsen 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00

Afgeleide producten 26,61 154,20 14.475,77 14.321,57

Onroerende goederen 1,09 593,39

Cash -23,58 -12.829,06

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Flexibiliteit over de sectoren heen toegepast op het wereldwijde

obligatiespectrum om voordeel te halen uit de beste ideeën van PIMCO om
rendement te genereren.

+ De voornaamste doelstelling is inkomsten maximaliseren zonder de portefeuille
bloot te stellen aan overdreven risico’s en tot eender welke prijs rendement na te
streven.

+ Een beleggingsaanpak die los staat van referte-indexen en toelaat tactisch
voordeel te halen uit opportuniteiten zonder de traditionele beperkingen van een
koppeling aan een referte-index.

+ De ruime bandbreedte (0-8 jaar) van de duration geeft het compartiment de
nodige flexibiliteit om dynamisch in te spelen op wijzigende renteomgevingen.

RISICO'S
– Het compartiment kan beleggen in effecten van buiten de Verenigde Staten en

de eurozone wat potentieel meer risico inhoudt, vooral door
wisselkoersschommelingen en politieke of economische ontwikkelingen.

– Fondsen die in High Yield effecten met een lagere rating beleggen, zijn
doorgaans volatieler en vertonen een hoger risico op kapitaalverlies dan
beleggingen in effecten met een hogere rating.

– Het compartiment kan voor afdekkingsdoeleinden of in het kader van zijn
beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten. Dit kan extra kosten en risico’s
inhouden.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index

Beheersmaatschappij PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum 30/11/2012

FONDSBEHEERDERS

Dan Ivascyn & Alfred
T. Murata

(sinds 30/11/2012)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De risicobereidheid nam af in december omdat de centrale banken een restrictieve toon bleven aanslaan en de ongerustheid over de economische
groei toenam. Aandelen daalden (de MSCI World verloor 4,2%), kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare
looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verkrapten en de dollar deprecieerde. De rente op staatsobligaties van de meeste ontwikkelde
landen steeg doordat de centrale banken lieten doorschemeren dat ze de rente tot ver in 2023 willen blijven verhogen. In de VS is de rente op
Amerikaanse 10-jaars-staatsobligaties met 27 bp gestegen tot 3,87%, terwijl de Japanse tegenhanger met 17 bp steeg tot 0,42% nadat de Japanse
centrale bank met een bijsturing van het rentebeleid kwam.

Positieve bijdragen aan het rendement:
• Posities in gesecuritiseerde bedrijfsobligaties (bedrijfsobligaties met onderpand), waaronder door overheidsinstanties uitgegeven en niet door
overheidsinstanties uitgegeven hypotheekobligaties.
• Short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in Japanse rentegevoeligheid (duratie).
• Posities in bedrijfsobligaties van hoge beleggingskwaliteit.
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in de Japanse yen.

Negatieve bijdragen aan het rendement:
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in Amerikaanse rentegevoeligheid (duratie).
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta's.
• Blootstelling aan hoogrentende bedrijfsobligaties.
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in Amerikaanse Treasury Inflation-Protected Securities ('TIPS',
overheidsobligaties die geïndexeerd zijn aan de inflatie om zo beleggers te beschermen tegen de effecten van stijgende prijzen).

Het fonds houdt een gediversifieerde portefeuille aan en focust op liquiditeit, kwaliteit en een hoge rang in de kapitaalstructuur. De totale
rentegevoeligheid (duration) is in de loop van de maand gestegen als gevolg van de hogere rentes terwijl de markten de aankondigingen van de
centrale banken verwerkten.
De blootstelling van het fonds aan door Amerikaanse overheidsinstanties uitgegeven hypotheekobligaties is licht verhoogd. De positionering van het
fonds in bedrijfsobligaties is nog steeds voorzichtig en blijft gericht op kwaliteitseffecten. In de loop van de maand is de blootstelling aan hoogrentende
obligaties dan ook licht teruggeschroefd.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

86.562.135 77.200.500 70.451.493 49.950.257 -20.501.236

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

72.179,80 58.252,95 64.613,03 54.408,07 -10.204,96

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 10 belangrijkste posities op 31/12/2022, exclusief derivaten.

³ "Europese Unie" = instrumenten die niet kunnen gesplitst worden per land.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Central Bank of Ireland onder nr. C23315. ‘Limited liability company’ met kapitaal van € 10.000.001. CRO (handelsregister) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Ierland. – Tel.: +353 1 603 6200. www.pimco.com
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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence,
Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht DPAM L.
Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (waaronder inbegrepen, zonder dat deze opsomming volledig is,
eeuwigdurende obligaties, inflatiegelinkte obligaties, nulcouponobligaties, "Credit-Linked Notes" en "Fiduciary Notes", met vaste of variabele rente,
uitgedrukt in elke valuta, uitgegeven (of gegarandeerd) door opkomende landen (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke overheden en
publiekrechtelijke (of daarmee gelijkgestelde) instellingen) of door internationale publiekrechtelijke instellingen (zoals de Wereldbank en de Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale
rechtvaardigheid, eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

4 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/03/2020

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 compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het niveau van deze risico-indicator is hoofdzakelijk te verklaren door de aanwezigheid van staatsobligaties van zogenaamde opkomende landen
(groeilanden) in de portefeuille.

NIW*

€ 1075,24

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -2,19% -1,82% 0,94% 2,01% -2,19% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – -2,80% -2,19%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2023/03/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-4 -4

-3 -3

-2 -2

-1 -1

0 0

12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-2,80

-2,19

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««««

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 INTERN FONDS

Spreiding per rating (%)

806040200

10,1 (+0,60)AAA

4,0 (-2,80)AA

12,6 (+0,60)A

36,5 (-0,10)BBB

22,6 (-0,60)BB

5,6 (-1,20)B

2,3 (+0,40)C-Category

6,2 (+3,00)Cash

Valutablootstelling (%)

50403020100

10,10 (+3,00)Euro

10,10 (+3,90)?_MEXICON PESO_?

17,00 (+0,50)Braziliaanse real

8,20 (+1,60)Indonesische roepia

6,80 (+0,40)Poolse zloty

6,80 (+0,80)Zuid-Afrikaanse rand

13,40 (-1,30)Singaporese dollar

5,60 (-1,70)Maleisische Ringgit

5,10 (+5,10)Colombiaanse Peso

32,10Andere

Geografische spreiding (%)

50403020100

9,70Mexico

8,80Zuid-Afrika

8,30Brazilië

6,90Polen

6,70Singapore

6,20Cash

6,20Indonesië

5,60Maleisië

4,30Colombia

37,30Andere

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,94 2.821,91 2.301,25 -520,66

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,06 93,29 152,11 58,82

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Obligaties van groeilanden bieden doorgaans hogere rendementen dan

obligaties van ontwikkelde markten, die de muntschommelingen meestal kunnen
compenseren.

+ De obligaties van groeilanden zijn een goede manier om traditionele
obligatieportefeuilles te diversifiëren.

+ Met een unieke benadering worden obligaties geselecteerd op basis van
financiële analyse in combinatie met een duurzaamheidsfilter die posities in
landen die slecht scoren op criteria als democratie, milieu, gezondheidszorg, enz.
uitsluit en/of beperkt.

RISICO'S
– Kredietrisico: Obligaties kunnen waardeloos worden als de emittent zijn schuld

niet kan terugbetalen.

– Liquiditeitsrisico: Bepaalde financiële effecten kunnen op soms niet snel meer
verkocht worden of enkel met een korting.

– Tegenpartijrisico: Verliezen als een marktspeler in gebreke blijft.

– Operationele risico's: Gedeeltelijke of volledige verliezen door problemen inzake
de bewaring van activa, fraude, corruptie, politieke acties of andere ongewenste
gebeurtenissen zijn mogelijk.

– Concentratierisico: Door concentratie in één land, regio of sector dat wordt
getroffen door een ongewenste gebeurtenis, kan de waarde dalen.

– Beheerrisico: In abnormale marktomstandigheden kunnen de traditionele
beheertechnieken ontoereikend of ongunstig blijken.

– Risico verbonden aan afgeleide instrumenten: Bepaalde afgeleide instrumenten
kunnen de volatiliteit van het compartiment doen toenemen of het blootstellen
aan verliezen die groter zijn dan de waarde van deze afgeleide instrumenten.

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 ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Degroof Petercam Asset Management

Oprichtingsdatum 18/03/2013

FONDSBEHEERDERS

Michaël Vander Elst &
Hugo Verdière

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Aan het begin van de tweede helft van 2022 was de prestatie van de lokale schuld van de opkomende markten uitmuntend.
Deze rally, gedreven door de lagere druk van de Amerikaanse rente en de Amerikaanse dollar, kwam tot een einde medio augustus, toen het
havikistische standpunt van de Fed werd herhaald. De renteverhoging van 75 basispunten in september hield deze boodschap in stand. Dit versterkte
de markt verwachtingen voor een harde landing, wat op de risicovolle activa drukte en de waarde van de USD op dreef.
In de loop van de maand oktober vertoonden risicovolle activa voorzichtige tekenen van een dieptepunt, nu de markten steeds meer geloven dat de
Fed een ommezwaai maakt. De meeste centrale banken over de hele wereld bleven in hiking-modus, maar er zijn meer tekenen van hiking-moeheid.

Het fonds heeft zijn vooruitzichten gewijzigd : de duration en het gewicht van hoogrentende grenslanden verhoogd alsook de blootstelling aan USD
verlaagd. De achterliggende redenering is drieledig:
1. Het fonds gelooft dat meer zekerheid over de eindrente van de FED en de ECB zal leiden tot een lagere volatiliteit, wat op zijn beurt positief is voor
riskantere activa. EMFX zal profiteren van een uitbodeming van de FED op een eindrente rond 5%.
2. Aangezien de centrale banken van de opkomende markten ver vooruit zijn in het verhogen van de rente, denken wij dat de piek in de inflatie is
gepasseerd.
3. Goedkope waarderingen, lage positionering en historisch hoge carry-niveaus zullen beleggers aantrekken.

Het fonds ziet dan ook een aanzienlijk potentieel voor een solide 2023.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– 982.978 2.992.399 3.262.844 +270.445

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

1.965,77 2.684,38 2.791,13 2.456,36 -334,77

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services SA, Luxemburg, erkend door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier onder nummer S00000646. SA met een kapitaal van € 2.000.000. R.C.S. (handelsregister) B-104980 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft
haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan Degroof Petercam Asset Management NV, België, 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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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht Allianz Securicash
SRI.

Het beleggingsbeleid van het GBF bestaat erin om te streven naar een prestatie dicht bij die van de EONIA. Bij zeer lage rentetarieven op de monetaire
markt kan het rendement van het GBF onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken, wat de waarde van het GBF op een structurele manier zou
doen dalen.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 maanden

OPRICHTINGSDATUM

17/03/2014

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 GBF belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het GBF heeft een laag risiconiveau door beleggingen die vooral bestaan uit monetaire marktinstrumenten van de Europese Unie uitgedrukt in euro
met een looptijd van minder dan 3 maanden en van hoge kwaliteit.

NIW*

€ 23,42

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -0,59% 0,09% 0,17% 0,00% -0,59% -2,78% -0,94% -4,84% -0,99%

Referte-index -0,02% 0,13% 0,30% 0,27% -0,02% -1,02% -0,34% -1,78% -0,36%

2018 2019 2020 2021 2022

-1,10% -1,03% -1,00% -1,22% -0,59%

-0,37% -0,40% -0,47% -0,54% -0,02%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-1,5 -1,5

-1,0 -1,0

-0,5 -0,5

0,0 0,0

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-1,10
-1,03 -1,00

-1,22

-0,59

-0,37 -0,40
-0,47

-0,54

-0,02

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -0,60 -0,63

Alpha (%) -0,05 -0,05

Beta 1,00 1,00

Correlatiecoëfficiënt 0,76 0,74

Informatieratio -4,75 -6,07

Sharpe ratio -3,93 -4,84

Treynor ratio -0,01 -0,01

Tracking error (%) 0,13 0,10

Volatiliteit (%) 0,19 0,15

* 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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

6050403020100

35,23 (-13,13)Financiële instellingen

24,55 (+0,81)Staatsleningen

23,16 (+13,23)Andere sectoren

13,90 (-0,08)Industrie

2,10 (-1,43)Openbare sector

0,87 (+0,63)Overheidsinstellingen

0,19 (-0,02)Covered Bonds

Geografische spreiding (%)

50403020100

29,87 (-3,32)Italië

23,19 (+2,96)Frankrijk

10,41 (+3,68)Spanje

9,12 (-1,09)Verenigde Staten

8,23 (+3,19)Groot-Brittanië

3,48 (-6,23)Duitsland

2,23 (+1,27)Zweden

1,45 (+1,07)Nederland

1,01 (-3,36)Zwitserland

0,82 (+0,67)Denemarken

0,02 (-1,82)België

Spreiding per beleggingsinstrument (%)

403020100

30,90Obligatie met vaste rentevoet

18,94Obligaties met variabele
rentevoet

14,78Verhandelbare
schuldinstrumenten

13,48Commercial Paper

11,66Repo

10,14Schatkistcertificaten

0,07Swap

0,03Collateral

Belangrijkste posities (% van de MV, zonder cash & repo)

Italy, Republic of (Ter.) 19,96

Spain, Kingd. of (Ter.) 4,54

AT&T Inc 3,97

RCI Banque SA 3,69

Enel Finance International NV 3,66

UniCredit SpA 3,45

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,25

BNP Paribas SA 3,22

BPCE SA 2,62

Banco Santander SA 2,62

Totaal 50,98

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 47,29 2.604,18 1.899,13 -705,06

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

52,62 1.657,00 2.113,33 456,33

Afgeleide producten 0,07 1,57 2,97 1,40

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,02 -111,82 0,82 112,64

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Belegging op korte termijn met weinig risico die historisch een lage volatiliteit

vertoont binnen het aanbod van beleggingen in de Europese Gemeenschap met
minstens een A-2 notering.

+ De selectie van waarden in euro op de monetaire markt is gebaseerd op
financiële en maatschappelijk verantwoorde criteria.

+ De beleggingsstrategie heeft als doel de blootstelling van het GBF aan rente- en
kredietrisico te beperken.

RISICO'S
– Kredietrisico: bij faling van de emittent bestaat het risico dat de nominale waarde

van de activa en/of de coupon niet volledig terugbetaald wordt, hun waarde
daalt en de waarde van het GBF waarin het opgenomen is vermindert.

– Sectoraal renterisico: het rentespectrum is heel breed, sommige segmenten zijn
volatieler dan andere.

– Bij zeer lage renteniveaus op de monetaire markt zal het behaalde rendement
van het GBF niet volstaan om de beheerskosten te dekken, waardoor haar
structureel daalt.

De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index EONIA

Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 09/06/2003

FONDSBEHEERDER

Vincent Tarantino

(sinds 10/06/2003)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de eerste helft van het jaar kwam de Europese Centrale Bank (ECB) steeds meer onder druk te staan om het monetaire beleid te normaliseren. In het
tweede kwartaal gaf zij uiteindelijk toe aan de groeiende roep om actie om de inflatie te beteugelen en gaf zij aan dat zij de rente in juli waarschijnlijk
zou verhogen nadat zij haar programma voor de aankoop van obligaties had beëindigd. De ECB zinspeelde op agressievere renteverhogingen later dit
jaar en suggereerde dat de financieringskosten eind september voor het eerst in acht jaar boven nul zouden uitkomen. In dit klimaat daalde het fonds
licht in waarde. Tegen het einde van de verslagperiode bedroeg de duration van het fonds 0,2 jaar. De gemiddelde kredietkwaliteit van A- (Standard &
Poor's classificatie) was van hoge kwaliteit.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

41.679.376 82.578.109 76.901.273 93.289.236 +16.387.963

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

2.816,20 3.299,25 3.580,52 4.016,25 +435,73

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.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, France Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door
het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
3, boulevard des Italiens – F-75113 Paris Cedex 02, Frankrijk – Tel.: +33 1 73 05 73 05. www.allianzgi.com
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ALLIANZ MG GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

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

Het compartiment streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat hoger ligt dan de wereldwijde
aandelenmarkt over perioden van vijf jaar en een inkomstenuitkering die elk jaar stijgt, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Het fonds streeft ernaar zijn
financiële doelstellingen te verwezenlijken en past daarbij ESG-criteria en duurzaamheidscriteria toe.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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 de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk, niet alleen door de evolutie van de koersen maar ook door de vreemde
valuta's verbonden aan een wereldwijd fonds.

NIW*

€ 1003,16

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -4,31% -4,16% 1,60% -3,40% -4,31% – – – –

Referte-index -13,01% -7,32% 0,75% 0,19% -13,01% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -4,31%

– – – – -13,01%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-4,31

-13,01

n  Fonds           n  Referte-index

MORNINGSTAR RATING™
MG (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

««««

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 INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

806040200

38,11 (-0,28)Verenigde Staten

14,81 (+0,16)Canada

12,37 (+1,22)Verenigd Koninkrijk

9,02 (+0,75)Italië

5,59 (+0,17)Duitsland

2,90 (-0,09)Australië

2,00 (-0,58)Spanje

1,16 (+0,09)Cash

1,15 (-0,16)China

12,88Andere

Sectorspreiding (%)

50403020100

32,06 (+1,38)Nutsbedrijven

17,08 (+2,77)Vastgoed

14,44 (-2,68)Industrie

13,75 (+0,21)Energie

7,06 (+0,52)Financiële diensten

6,02 (-0,42)Communicatiediensten

5,36 (-1,99)Informatietechnologie

3,07 (+0,13)Grondstoffen

1,16 (+0,09)Cash

Valutablootstelling (% marktwaarde)

806040200

41,67 (-0,37)US dollar

20,27 (-0,16)Euro

15,04 (+1,33)Britse pond

11,93 (+0,35)Canadese dollar

2,96 (-0,11)Australische dollar

2,27 (+0,18)Deense kroon

2,26 (-0,13)Hong Kong dollar

1,56 (-0,31)Singaporese dollar

1,06 (-0,82)Braziliaanse real

0,98Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Enel 3,98

E.ON 3,58

Crown Castle International 3,53

Segro 3,12

Transcanada Corp 3,10

Franco Nevada 3,07

Prairiesky Royalty 3,05

Gibson Energy 3,03

Equinix 3,00

Edison International 2,94

Totaal 32,40

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Aandelen 98,84 2.772,96 2.862,96 90,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,16 29,99 33,60 3,61

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een wereldwijd aandelenfonds dat investeert in kritieke fysieke infrastructuur die

essentieel is voor het functioneren van de monderne samenleving

+ Beursgenoteerde infrastructuur biedt doorgaans een hoger dividendrendement
en een lagere volatiliteit in vergelijking met wereldwijde aandelen

+ Het fonds biedt blootstelling aan structurele groeitrends op lange termijn en
hanteert een duurzame benadering waarbij overwegingen op het gebied van
milieu, sociaal en bestuur (ESG) in het beleggingsproces worden geïntegreerd

RISICO'S
– Valuta & wisselkoers

– Geconcentreerde portefeuille, Opkomende markten, China, Specifieke
activaklasse (regio of sector)

– Bedrijven met kleine marktkapitalisatie

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 ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI ACWI Net Return Index

Beheersmaatschappij M&G International Investments Ltd.

Oprichtingsdatum 05/10/2017

FONDSBEHEERDER

Alex Araujo

(sinds 05/10/2017)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Wereldwijde aandelen gingen in het derde kwartaal van 2022 in de uitverkoop, maar herstelden zich in Q4. Er waren signalen van een afnemende
inflatie, waardoor beleggers hoop kregen dat de centrale banken de rente mogelijk in een lager tempo zouden verhogen. Tegen deze achtergrond
genereerde het fonds een negatief rendement en bleef achter op zijn benchmark, de MSCI ACWI Net Return Index. De grootste dalers waren Home
REIT, TC Energy en Crown Castle. Home REIT biedt onderdak aan daklozen en is het doelwit van een shortseller. Het Canadese midstreambedrijf TC
Energy bleef achter, ondanks solide resultaten over het derde kwartaal, terwijl het communicatiemastenbedrijf Crown Castle verzwakte omdat de
rentegevoeligheid zijn weerslag had op de vastgoedsector. Nutsbedrijven leverden de grootste bijdrage, waarbij de deelnemingen in AES en E.ON
waarde toevoegden. PrairieSky Royalty presteerde goed in een prijshoudende energiesector. Ook was het gunstig dat het fonds geen aandelen Tesla
aanhoudt, waarvan de aandelenkoers sterk daalde. In juli hebben we de verkoop van China Gas Holdings afgerond vanwege het bedrijfsbestuur.

De blootstelling van het fonds aan nutsbedrijven steeg tot 33,0%, waar die eind juni nog 31,6% bedroeg. De weging in energie-infrastructuur lag iets
hoger, op 10,7%, ten opzichte van 10,5% aan het begin van de verslagperiode. Transportinfrastructuur daalde van 16,0% tot 13,5%. Sociale infrastructuur
steeg van 11,6% tot 12,5%. In evolutieve infrastructuur steeg de blootstelling aan communicatie-infrastructuur van 16,1% naar 18,1%. Transactionele
infrastructuur daalde van 6,9% naar 4,9%, terwijl de weging in royaltybedrijven marginaal omhoog ging van 5,9% naar 6,0%.

Het dividend steeg door de hele portefeuille heen. De meeste posities leverden dividendverhogingen binnen de kernmarge van 5-10% op, waarmee ze
een bepaalde mate van inflatiebescherming bieden.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.779.772 12.558.509 +10.778.737

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.382,72 2.896,56 +1.513,84

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

"Aan het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, werd in Luxemburg een vergunning verleend en het compartiment staat onder toezicht van de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Het compartiment wordt beheerd door M
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31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Global Artificial Intelligence van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het compartiment belegt ten minste 70% van zijn activa in aandelen van internationale bedrijven die ten minste een deel van hun activiteit uitoefenen in
of verband houden met kunstmatige intelligentie '(intelligentie die zich manifesteert door machines). De beleggingsdoelstelling is het genereren van
vermogensgroei op lange termijn.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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 de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk, niet alleen door de evolutie van de koersen maar ook door de vreemde
valuta's verbonden aan een wereldwijd fonds.

NIW*

€ 602,40

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -42,61% -8,50% -18,13% -12,06% -42,61% – – – –

Referte-index -19,80% -9,29% -1,39% -1,60% -19,80% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -42,61%

– – – – -19,80%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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100 100

120 120

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-50 -50

-40 -40

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

12/21 - 12/22

-42,61

-19,80

n  Fonds           n  Referte-index

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Global Artificial Intelligence

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2022. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun
Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10%
worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot “©
2020 Morningstar, Inc.” onderaan het laatste blad van dit rapport.

«««

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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

100806040200

53,5 (-2,10)
60,0

Informatietechnologie

14,0 (-1,18)
3,4

Communicatiediensten

9,5 (+1,85)
6,7

Gezondheid

8,5 (-5,06)
5,2

Cyclische consumptiegoederen

7,5 (+2,30)
5,1

Industrie

3,8 (+2,86)
2,8

Energie

2,6 (+2,35)
2,5

Grondstoffen

0,5 (-1,02)
7,6

Financiële diensten

0,1 (-0,01)
1,3

Vastgoed

0,0
5,5

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

1501209060300

85,6 (-0,34)
72,2

Verenigde Staten van Amerika

4,4 (+1,42)
1,7

China

2,8 (-0,03)
2,1

Nederland

1,7 (+1,22)
0,4

Israël

1,7 (+0,27)
1,8

Frankrijk

1,5 (-0,93)
2,1

Canada

1,1 (+0,72)
0,8

Taiwan

0,7 (+0,04)
4,8

Japan

0,5 (-0,11)
0,6

Korea

0,0
13,4

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ON SEMICONDUCTOR 4,92

BROADCOM INC 3,92

DEERE & CO 3,61

SCHLUMBERGER LTD 3,58

TESLA INC 3,56

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 3,54

ELEVANCE HEALTH INC 3,10

MARVELL TECHNOLOGY INC 2,82

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,71

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2,57

Totaal 34,33

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 93,84 4.936,17 4.444,43 -491,74

Instellingen voor collectieve
belegging

0,86 41,40 40,58 -0,82

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,10 179,53 194,21 14,69

Afgeleide producten 1,31 -11,40 62,22 73,62

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -6,70 -5,41 1,29

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel van aandelen op lange termijn

+ Investeringen specifiek op het gebied van kunstmatige intelligentie

+ Valutawinsten mogelijk

+ Brede spreiding over veel effecten

+ Kans op extra rendement door de analyse van individuele effecten en actief
beheer

RISICO'S
– Hoge volatiliteit van aandelen, verliezen mogelijk. De volatiliteit van de

aandelenkoersen van een fonds kan sterk toenemen

– Onderprestatie van het beleggingsthema mogelijk

– Kans op valutaverliezen

– Deelname beperkt tot het rendementspotentieel van individuele effecten

– Geen garantie voor succes van individuele effectenanalyse en actief beheer

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 ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI ACWI Total Return Net + 50% MSCI World

Information Technology Total Return Net (in EUR)
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors

Oprichtingsdatum 30/10/2018

FONDSBEHEERDER

Sebastian Thomas

(sinds 31/03/2017)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het Fonds is over de zes maanden van de verslagperiode achtergebleven bij de benchmark (50% MSCI All Country World Index / 50% MSCI World
Information Technology Index) en heeft terrein prijsgegeven. De overweging in communicatiediensten en de aandelenselectie in informatietechnologie
en duurzame consumptiegoederen drukten het resultaat het meest. Sommige posities hielden we te lang aan toen de groei na de pandemie
terugkeerde naar een normaal niveau, van andere onderschatten we hoe snel zij onder het verslechterende macro-economische klimaat zouden lijden.
Veel van onze bedrijven die actief zijn in digitale media en software moesten de verwachtingen van beleggers temperen en stelden minder forse groei
in het vooruitzicht. In vergelijking met het recente verleden daalden de waarderingsratio's veel sneller dan verwacht, wat achteraf gezien te wijten was
aan het agressieve beleid van de Fed.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 2.482.654 3.890.164 +1.407.510

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 9.527,78 5.049,87 -4.477,91

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden
gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn
verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
toekomstige resultaten.

"Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer,
erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com "
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ALLIANZ PIMCO CLIMATE BOND

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Pimco Climate Bond Fund van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Iers recht PIMCO Funds: Global Investors Series plc.

Het compartiment streeft ernaar een optimaal voor risico gecorrigeerd rendement op de belegging te maximaliseren door hoofdzakelijk te beleggen in
een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten terwijl rekening wordt gehouden met klimaatgerelateerde risico's en kansen op
lange termijn.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3-5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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 op potentiële verliezen door toekomstige prestaties is laag. Slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk geen impact hebben op
het vermogen van het compartiment om u te betalen.

NIW*

€ 826,03

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -15,74% -0,81% 2,42% -2,40% -15,74% – – – –

Referte-index – -3,13% – – -18,98% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -15,74%

– – – – -18,98%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2131/08/21

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-25 -25

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-15,74

-18,98

n  Fonds           n  Referte-index

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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ALLIANZ PIMCO CLIMATE BOND - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Niet-gelabelde Groene Obligaties volgens uitsplitsing naar activiteit

1501209060300

81,00 (+33,00)Hernieuwbare energie

14,00 (-6,00)Duurzaam landgebruik &
marine

4,00 (+4,00)Klimaataanpassing en stabiliteit

1,00 (-31,00)Koolstofarm transport

Uitsplitsing van klimaatleiders per thema

806040200

39,00 (+2,00)Duurzame financiering

26,00 (+5,00)Groene gebouwen

12,00 (+4,00)Koolstofarm transport

9,00 (-1,00)Duurzaam landgebruik &
marine

8,00 (-1,00)Circulaire economie

6,00 (-9,00)Groene ICT

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

BNP PARIBAS SR UNSEC 1,20

VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC 1,10

ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A 1,00

KILROY REALTY LP SR UNSEC 1,00

NTT FINANCE CORP SR UNSEC 144A 1,00

HANNON ARMSTRONG SUSTAIN SR UNSEC 144A 0,80

INDIA GREEN ENERGY HLDNG SEC 144A 0,70

KOJAMO OYJ SR UNSEC SMR 0,70

LIBERTY UTILITIES FIN SR UNSEC 144A 0,70

NEXTERA ENERGY CAPITAL 0,70

Totaal 8,90

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 72,95 2,04 199,98 197,94

Aandelen 0,00 0,00

Fondsen 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00

Afgeleide producten 10,75 -0,33 29,47 29,81

Onroerende goederen 12,21 33,48

Cash 4,09 11,20

STERKE PUNTEN
+ Het fonds streeft naar een optimale risk-return en ondersteunt tegelijkertijd

positieve oplossingen voor klimaatverandering.

+ Het fonds is een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde obligaties uit
meerdere sectoren van emittenten van gelabelde en niet-gelabelde groene
obligaties, evenals bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van
klimaatverandering.

+ PIMCO is goed gepositioneerd om positieve oplossingen voor
klimaatverandering te ondersteunen. Het grote bereik van het bedrijf in
vastrentende markten, zijn omvang, zijn expertise en het vermogen om met
emittenten in gesprek te gaan, heeft het tot een impactvolle deelnemer gemaakt.

RISICO'S
– De waarde van het aandeel kan zowel stijgen als dalen en al het kapitaal dat in

het fonds wordt belegd, kan risico lopen.

– Veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen kunnen het rendement
beïnvloeden.

– Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging of als onderdeel van zijn
beleggingsstrategie, wat bepaalde kosten en risico's met zich mee kan brengen.

– Veranderingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta en uw handelsvaluta
kunnen het rendement beïnvloeden.

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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ALLIANZ PIMCO CLIMATE BOND - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index BBG BC Global Green Bond - EUR Hedged

Beheersmaatschappij PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum 23/09/2020

FONDSBEHEERDER

Jelle Brons, Scott Mather,
Ketish Pothalingam

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De risicobereidheid nam af in december omdat de centrale banken een restrictieve toon bleven aanslaan en de ongerustheid over de economische
groei toenam. Aandelen daalden (de MSCI World verloor 4,2%), kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare
looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verkrapten en de dollar deprecieerde. De rente op staatsobligaties van de meeste ontwikkelde
landen steeg doordat de centrale banken lieten doorschemeren dat ze de rente tot ver in 2023 willen blijven verhogen. In de VS is de rente op
Amerikaanse 10-jaars-staatsobligaties met 27 bp gestegen tot 3,87%, terwijl de Japanse tegenhanger met 17 bp steeg tot 0,42% nadat de Japanse
centrale bank met een bijsturing van het rentebeleid kwam.

Positieve bijdragen aan het rendement:
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in groene obligaties en bedrijfsobligaties van toonaangevende bedrijven
op klimaatgebied.
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in de positieve Amerikaanse geldmarktrente.
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in groene obligaties uit opkomende markten in harde valuta's
(Amerikaanse dollar).

Negatieve bijdragen aan het rendement:
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in de rentegevoeligheid (duratie) van ontwikkelde markten.
• Selectie van overheidsgerelateerde groene obligaties.

Over het algemeen vinden we kansen in actief beheerde obligaties. We hebben een voorkeur voor obligaties van hoge beleggingskwaliteit en minder
cyclische sectoren zoals financiële instellingen, huisvestingsgerelateerde sectoren en Real Estate Investment Trusts (REITs). We blijven aantrekkelijke
kansen zoeken die verband houden met de overgang naar een netto-emissievrije economie, zoals obligaties van zonne-energiebedrijven. We kijken ook
naar bedrijven die voorop lopen op het gebied van klimaatverplichtingen, bijvoorbeeld bedrijven die de nadruk leggen op duurzame
toeleveringsketens of maatregelen nemen tegen ontbossing.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 574.151 660.798 +86.647

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 288,48 274,14 -14,34

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 10 belangrijkste posities op 31/12/2022, exclusief derivaten.

Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Central Bank of Ireland onder nr. C23315. ‘Limited liability company’ met kapitaal van € 10.000.001. CRO (handelsregister) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Ierland. – Tel.: +353 1 603 6200. www.pimco.com
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Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ GI ALL CHINA EQUITY

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz All China Equity) van de Beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het compartiment richt zich op kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in de binnenlandse en offshore aandelenmarkten van de VRC,
Hongkong en Macau.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

10 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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.
Een aanzienlijk deel van het fonds kan worden belegd in activa uit opkomende markten, waarmee doorgaans grotere politieke, juridische, tegenpartij-
en operationele risico's gepaard gaan.
Uit het feit dat het compartiment kan beleggen op de markt van Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en/of de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect, kunnen verschillende bijkomende risico's voortvloeien zoals o.m. reglementaire risico's en opschortingsrisico's.

NIW*

€ 745,41

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -25,40% 2,18% -2,28% -16,78% -25,40% – – – –

Referte-index -18,60% 0,35% 0,15% -15,18% -18,60% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -25,40%

– – – – -18,60%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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-25,40

-18,60
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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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ALLIANZ GI ALL CHINA EQUITY - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

403020100

23,0 (+2,15)
20,6

Cyclische consumptiegoederen

13,0 (-2,71)
16,4

Financiële diensten

11,2 (+1,23)
9,9

Niet-cyclische
consumptiegoederen

11,1 (+0,62)
11,5

Communicatiediensten

11,1 (+0,07)
9,9

Industrie

9,0 (-1,19)
8,9

Informatietechnologie

7,5 (-0,22)
7,0

Grondstoffen

7,4 (+0,82)
7,4

Gezondheid

2,6 (+0,32)
2,6

Energie

4,0
5,7

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

16012080400

100,0 (+1,22)
99,5

China

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

Hong Kong

0,0 (+0,00)
0,1

Verenigde Staten van Amerika

0,0 (+0,00)
0,1

Singapore

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

TENCENT HOLDINGS LTD 7,63

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 5,54

MEITUAN-CLASS B 3,11

JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 2,89

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,86

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 2,65

PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,18

CITIC SECURITIES CO LTD-H 2,16

BANK OF NINGBO CO LTD -A 2,09

AKESO INC - B 1,92

Totaal 33,03

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 95,40 1.410,03 1.272,14 -137,88

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,61 18,99 61,52 42,52

Afgeleide producten 0,07 -0,13 0,97 1,10

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,09 4,95 -1,22 -6,17

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Hoog rendementspotentieel van aandelen op lange termijn

+ Investeringen specifiek in de Chinese aandelenmarkten

+ Bijzonder potentieel van beleggingen in opkomende markten

+ Valutawinsten mogelijk in niet-begrensde aandelenklassen

+ Brede spreiding over veel effecten

+ Kans op extra rendement door de analyse van individuele effecten en actief
beheer

RISICO'S
– Hoge volatiliteit van aandelen, verliezen mogelijk. De volatiliteit van de

aandelenkoersen van een fonds kan sterk toenemen

– Onderprestatie van de Chinese aandelenmarkt mogelijk

– Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan een hoog risico op
volatiliteit en verliezen

– Kans op valutaverliezen in niet*begrensde aandelenklassen

– Deelname beperkt tot het rendementspotentieel van individuele effecten

– Geen garantie voor succes van individuele effectenanalyse en actief beheer

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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ALLIANZ GI ALL CHINA EQUITY - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI China All Shares Total Return Net (in EUR)

Beheersmaatschappij Allianz Global Investors

Oprichtingsdatum 19/03/2021

FONDSBEHEERDER

Kevin You

(sinds 19/03/2021)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het fonds presteerde in de eerste helft van 2022 minder goed dan de benchmark MSCI China All Shares. Geopolitieke gebeurtenissen en een golf van
Covid-zaken, die leidden tot de sluiting van belangrijke steden, waaronder Shanghai, resulteerden in een periode van extreme economische en
marktvolatiliteit. In de eerste helft van het jaar is de portefeuille uitgebreid met blootstelling aan internet en e-commerce, nu wij bemoedigende tekenen
zien dat de druk van de regelgeving zijn hoogtepunt heeft bereikt. Dit zal naar verwachting enige verlichting brengen in een sector die sterk onder druk
stond. Wij hebben ook meer belegd in infrastructuur, zoals bouwmaterialen en bouwtechnische bedrijven, die zouden moeten profiteren van een
gunstiger beleidsklimaat. Aan het eind van de periode is de belangrijkste positionering overwogen in de informatietechnologiesector en onderwogen in
nutsbedrijven. Voor de toekomst zijn wij voorzichtig optimistisch over de komende periode, gezien de toenemende waarschijnlijkheid van een
economisch herstel in China. De portefeuille blijft evenwichtig verdeeld over aandelen met een notering op het Chinese vasteland en aandelen met een
notering op buitenlandse markten zoals Hongkong. De strategie van het fonds blijft gericht op aandelen die voldoen aan onze criteria van
kwaliteitsgroei tegen een redelijke prijs.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 821.530 1.862.007 +1.040.477

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.617,76 1.422,47 -195,29

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.

"Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer,
erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com "

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds
en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Pictet Global Environmental Opportunities van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Pictet.

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in schone energie, water, landbouw, bosbouw en andere segmenten
van de milieu-waardeketen. Het compartiment kan wereldwijd beleggen, ook in opkomende markten en op het Chinese vasteland.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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 de volatiliteit van de aandelen in het compartiment zijn verliezen mogelijk, niet alleen door de evolutie van de koersen maar ook door de vreemde
valuta's verbonden aan een wereldwijd fonds.

NIW*

€ 849,64

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -21,31% -6,00% 0,69% 3,21% -21,31% – – – –

Referte-index -13,01% -7,32% 0,75% 0,19% -13,01% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -21,31%

– – – – -13,01%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-25 -25

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-21,31

-13,01

n  Fonds           n  Referte-index

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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ALLIANZ PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - 31/12/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (% marktwaarde)

50403020100

32,46 (+1,51)Energie efficiëntie

17,27 (+0,60)Controle op vervuiling

16,95 (-4,07)Afvalbeheer en recycling 

13,33 (+2,74)Gedematerialiseerde economie 

6,44 (-0,31)Watervoorziening &
Technologieën

6,08 (+0,73)Duurzame land- en bosbouw

4,48 (-1,57)Hernieuwbare energie 

Geografische spreiding (%)

120100806040200

68,31 (-0,52)Verenigde Staten

5,51 (+0,45)Japan

4,89 (+0,56)Frankrijk

3,59 (+0,16)Andere (Ierland)

3,34 (+0,06)Duitsland

3,27 (-0,34)Zwitserland

3,00 (+0,37)Cash

2,23 (-0,40)Denemarken

2,12 (+0,06)Zweden

3,75Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

American Water Works Co Inc 4,32

Thermo Fisher Scientific Inc 4,24

Agilent Technologies Inc 4,12

Republic Services Inc 3,59

Eaton Corp Plc 3,30

Johnson Controls Internation 3,25

Waste Connections Inc 3,06

Ansys Inc 3,03

Applied Materials Inc 3,01

Aecom 3,00

Totaal 34,92

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 97,00 7.179,14 7.571,29 392,15

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,00 193,79 234,26 40,47

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Positieve impact

+ Uitstekende track record

+ Beleggingsuniversum met sterke groeiverwachting

+ Rendementspotentieel ondersteund door gigantische milieu-investeringsplannen
van overheden in Europa, de VS en China

+ Beheerd door Pictet AM, de pionier en specialist in themafondsen

RISICO'S
– Aan financiële derivaten verbonden risico

– Tegenpartijrisico

– Beleggingen in opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor
risicogebeurtenissen

– Beleggingen op het Chinese vasteland kunnen onderworpen zijn aan
kapitaalrestricties en handelsquota's

– Chinese 'Stock Connect'*handelsprogramma's kunnen onderhevig zijn aan
bijkomende risico's

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 ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI AC WORLD Euro

Beheersmaatschappij Pictet

Oprichtingsdatum 10/09/2010

FONDSBEHEERDER

Pictet AM N.V.

(sinds 10/09/2010)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De strategie presteerde tijdens het kwartaal Q3 2022 beter de wereldwijde aandelenmarkt.
Binnen het segment ‘Vervuilingsbeheersing’ droegen aandelen zoals Aecom, Thermo Fisher en Danaher positief bij doordat zij met vooruitzichten
kwamen die beleggers vertrouwen gaven. Eurofins leverde een negatieve bijdrage. Bedrijven binnen ‘Gedematerialiseerde Economie’ - zoals Cadence,
Synopsys en Autodesk - deden het ook goed, doordat zij blijk gaven van veerkrachtige bedrijfsmodellen. Amerikaanse ‘Afvalbeheer & Recyclage’
bedrijven zoals Waste Management, Republic Services en Waste Connections kwamen met zeer robuuste kwartaalcijfers en lieten zien te beschikken
over goede prijsstellingsmogelijkheden. Bedrijven in de kartonverpakking stelden daarentegen teleur door de stagnatie van de prijsontwikkeling.

De strategie presteerde tijdens het laatste kwartaal van 2022 beter dan de wereldwijde aandelenmarkten.

‘Energie-Efficiëntie’ was het beste segment. De waarderingen veerden in het hele segment op ten opzichte van het vorige kwartaal en de
bedrijfsresultaten van halfgeleiderbedrijven zoals Infineo en Applied Materials waren goed. Zij kwamen met veerkrachtige kwartaalcijfers en
vooruitzichten. Dit gold ook voor bedrijven in efficiënte gebouwen, zoals Johnson Controls en Legrand. Het segment ‘Vervuilingsbeheersing’ eindigde op
de tweede plaats, Agilent en AECOM droegen positief bij dankzij de publicatie van goede kwartaalresultaten. Aandelen in de ‘Watertoevoer en -
Technologie’, zoals American Water Works en Xylem, droegen afgelopen kwartaal ook positief bij dankzij betere waarderingen. Binnen ‘Duurzame
Energie’ leverde SolarEdge de grootste positieve bijdrage dankzij goede winstcijfers, met name door margeherstel. ’Afvalbeheer & Recycling’ leverde
het slechtste resultaat doordat Amerikaanse afvalbeheerbedrijven zoals Republic Services en Waste Connections negatief bijdroegen doordat
beleggers besloten winst te nemen. Smurfit Kappa aan de andere kant zorgde voor de grootste positieve bijdrage binnen dit segment vanwege
meevallende kwartaalcijfers. Bedrijven in het segment ‘Gedematerialiseerde Economie’, zoals Cadence en Synopsis, droegen negatief bij doordat
beleggers winst namen, ondanks zeer goede resultaten en het afgeven van vooruitzichten waaruit veel vertrouwen bleek.

Onze strategie blijft gericht op beleggingen in aanbieders van milieuoplossingen. Wij menen dat beleggingen op basis van milieutrends beleggers
aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen bieden, ongeacht de fase van de economische cyclus. Wij geven de voorkeur aan
aanbieders van oplossingen met een brede economische slotgracht, een robuuste winstgevendheid, een gezonde balans en een bedrijfsmodel dat niet
afhankelijk is van overheidssubsidies. Deze bedrijven zijn waarschijnlijk beter bestand tegen een moeizame economie. Ons bottom-up beleggingsproces
resulteert in een geconcentreerde wereldwijde portefeuille met een groei- en kwaliteitsvoorkeur. Op lange termijn zijn de trends van bevolkingsgroei en
stijgende levensstandaarden, en daarmee de toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen, onafwendbaar. De bewustwording over milieukwesties is
de laatste jaren enorm toegenomen en staat nu bovenaan bij een hele generatie van burgers, consumenten en beleggers.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 2.794.959 7.038.326 +4.243.367

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 10.372,73 7.805,55 -2.567,18

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.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Pictet Asset Management (Europe) N.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.:
+352 467171-1, Fax: +352 467171-7667 www.pictet.com

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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ALLIANZ FIT FOR GROWTH

31/12/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Invest, Allianz Privilege, Allianz Retirement en Plan for Life +. Uw stortingen worden omgezet
in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.
Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn
gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds (hierna het interne fonds genoemd) worden belegd in een selectie van actieve en passieve beheerders die
verschillende strategieën implementeren in verschillende activaklassen.

Het beleggingsbeleid is erop gericht de belegger een performance te bieden die zowel profiteert van de groei gelinkt aan technologische
veranderingen als aan de vergrijzing van de bevolking (gezondheidssector) in combinatie met gelijkwaardige investeringen (50/50) tussen aandelen en
obligaties. Het doel is om de volatiliteit, of ook wel het risico, rond een gemiddelde zone te behouden en dit fonds op middellange/lange termijn
aantrekkelijk te maken voor een belegger met een evenwichtig profiel.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

6 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/08/2021

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 de onderliggende fondsen zijn waardeverminderingen mogelijk. Hetzelfde geldt voor het obligatiegedeelte dat
waardeverminderingen kan ondergaan als de rente stijgt.

NIW*

€ 867,23

RETURN¹
31/12/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -15,67% -4,08% 0,70% -2,15% -15,67% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -15,67%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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n  Fonds

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 INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

25,77 (+1,82)Global Climate Bond

25,39 (+2,81)Inflatie obligaties

25,12 (-3,54)Gezondheidszorg

23,73 (-1,09)Technologie

Overzicht van de posities (% van de marktwaarde)

50403020100

25,74 (+1,90)PIMCO GIS Climate Bond Fund

25,36 (+2,89)Allianz Inflatie obligaties

25,09 (-3,43)Lyxor MSCI World Health Care

23,70 (-1,00)Invesco Technology S&P US
Select Sector

0,11 (-0,36)Cash

Aandeel onderliggende fondsen in de performance

0-20-40-60-80

-3 (+4,24)Lyxor MSCI World Health Care

-27 (-0,80)PIMCO GIS Climate Bond Fund

-30 (-2,76)Allianz Inflatie obligaties

-41 (-0,68)Invesco Technology S&P US
Select Sector

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Sinds

30/06/2022
Obligaties 51,10 1,83 2,80 0,97

Aandelen 48,79 2,11 2,68 0,57

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,00 0,00 0,00 0,00

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,11 0,02 0,01 -0,01

STERKE PUNTEN
+ Blootstelling aan groei gelinkt met technologische veranderingen als aan de

vergrijzing van de bevolking (gezondheidssector)

+ Diversificatie en combinatie van: interne (Group) en externe fondsenbeheerders,
actief en passief beheer, activaklassen

+ Opvolging en herbalancering van de spreiding indien nodig om in lijn te blijven
met de basissamenstelling

+ Monitoring  van de performances van de fondsen/beheerders en desgevallend
vervanging

+ Voordelig fiscaal regime conform de huidige wetgeving

RISICO'S
– Geen kapitaalgarantie

– Verandering van beheerder of beleggingsstrategie

– Verandering van fonds door verminderde toegankelijkheid of ontoegankelijkheid
van het fonds

– Stijging van de intrestvoeten

– Daling van de beurzen

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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ALLIANZ FIT FOR GROWTH - 31/12/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Benelux – Belgian branch FONDSBEHEERDER

Maarten Charlier

(sinds 23/08/2021)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de 2de jaarhelft zagen we dat de inflatie in Amerika als eerste daalde maar ook in Europa daalde de inflatie de laatste maanden van het jaar. Echter
is de inflatie nog steeds zeer hoog maar wel al lager stuk verwijderd van het hoogtepunt. De rentevoeten bleven verder stijgen en het goedkoop
geldlenen is nu wel gedaan. Vergelijken we de performance van aandelen en obligaties dan was 2022 niet het jaar voor obligaties.

De druk op de technologie aandelen blijft echter zeer hoog. Veel start up bedrijven dat nog geen winst maken maar wel hoge groeicijfers deelden in de
klappen. Dit komt omdat investeerders meer waarde voor hun geld willen zien en dus ook mooie groene cijfers willen zien in de boekhouding. Ook de
ontzettend hoge waarderingen kregen hierdoor klappen. We sluiten het jaar 2022 af met de heropening van China wat er voor kan zorgen dat we
wereldwijd weer een pandemie kunnen hebben maar de meeste analisten verwachten dat na 3 maanden het ergste voorbij zal zijn en dat China weer
volop zal meespelen op internationaal niveau. Sinds de heropening in China zien we al het effect doorsijpelen naar technologieaandelen die mooi
herstellen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.554.819 3.261.561 +1.706.742

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.

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 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 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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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 geprodu-
ceerde goederen en diensten.

C
Carry-trade: Een investerings-
constructie gebaseerd op het 
renteverschil tussen verschillende 
activa (deviezen tegenover rentes).
CDS - Credit Default Swap: 
Overeenkomst waarbij het 
kredietrisico van een derde partij 
wordt overgedragen. 
Compartiment: Afgescheiden onder-
deel binnen een beleggingsinstrument 
met een eigen beleggingsbeleid.
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.
Dividend: Deel van de winst van een 
onderneming dat wordt uitgekeerd 
aan de aandeelhouders.
Duration: Het gewogen gemiddelde 
van de looptijden van de toekomstige 
geldstromen (coupons en 
terugbetaling) van een obligatie of 
van een obligatie-portefeuille.

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.
ESG - Environment Social 
Governance: Milieu, maatschappij en  
bestuur.
Exchangeable: Een obligatie 
uitgegeven door een bedrijf en terug-
betaalbaar in aandelen van een ander 
bedrijf dat het in portefeuille heeft.
Exchange Traded Funds: Een geheel 
van aandelen ('mandje') dat verhan-
deld 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.
Fonds-van-fondsen: Een fonds dat 
investeert in meerdere fondsen.
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 beleggings-
fonds.

Gecorreleerde activa: Activa die in 
dezelfde richting bewegen.
Gekantonneerd fonds: Fonds waarvan 
het vermogen afzonderlijk beheerd 
wordt en afgescheiden is van de 
andere beleggingen in de portefeuille.
Geprofileerd fonds: Fonds gericht op 
klanten met een bepaald beleggings-
profiel.
Groeiaandeel (Growth): Aandeel van 
een bedrijf met grote groeiperspec-
tieven 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.
GVV: Gereglementeerde vastgoed-
vennootschap.

H
Herbalanceren: De wegingen van 
een portefeuille terug in lijn brengen 
met de basissamenstelling.
High Yield: Hoogrentende obligaties 
die van een kredietbeoordelaar een 
waardering krijgen lager dan BBB- 
(Standard & Poor’s) of gelijkwaardig. 
Het risico is hoger.

I
ICBE: Instelling voor collectieve 
beleggingen in effecten.
IFO-index: Index die het vertrouwen 
van bedrijfsleiders meet.
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.
IPO - Initial Public Offering: 
Beursintroductie van een bedrijf.

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).

WOORDENLIJST
Deze verklarende woordenlijst wordt u louter ter informatie aangeboden om u in staat te stellen bepaalde technische 
termen te begrijpen die worden gebruikt in onze commerciële communicaties en in onze (pre)contractuele documenten.



M
MBS - Mortgage-Backed Securities: 
Effecten uitgegeven met hypothecaire 
leningen als onderpand.
Mid Cap: Een aandeel met 
middelgrote marktkapitalisatie.
Modified duration: Een maatstaf 
voor de gevoeligheid van een 
vastrentend beleggingsinstrument op 
een verandering van de rentestand.
Monetair product: Belegging die 
overwegend investeert in liquide 
middelen en kortetermijnproducten.
Moody’s: Amerikaanse 
kredietbeoordelaar die op vraag van 
een onderneming een indicatie van 
haar kredietwaardigheid geeft.
Morningstar: Ratingbureau dat 
beleggingsfondsen beoordeelt in 
vergelijking met soortgelijke fondsen.
Multi-asset: Spreiding over 
verschillende activaklassen.

O
OESO: Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling.
Opkomende landen: Landen 
waarvan wordt verwacht dat ze hun 
economische achterstand aan het 
wegwerken zijn.
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).
Profielen:
– Defensief (beleggers)profiel: 

kenmerkt de belegger die een hoge 
mate van zekerheid wenst, die de 
voorkeur geeft aan producten met 
gewaarborgde rentevoet, 
obligaties, obligatiefondsen of 
fondsen met een geringe 
blootstelling aan aandelen. Het 
potentiële rendement zal lager zijn 
omdat het risico beperkt is.

– Evenwichtig (beleggers)profiel: 
kenmerkt de belegger die op zoek is 
naar een evenwicht tussen veiligheid 
en risico, bereid om een gemiddeld 
risiconiveau te tolereren om een 
hoger potentieel rendement te 
behalen dat hem of haar zal leiden 
naar een evenwichtige mix tussen 
obligaties en aandelen.

– Dynamisch (beleggers)profiel: 
kenmerkt de belegger die een hoog 
risiconiveau aanvaardt ten voordele 
van een hoog potentieel rendement 
als de financiële markten het goed 
doen, met een groot deel aandelen, 
aandelenfondsen of risicovolle 
financiële producten.

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
Rating: Beoordeling van de krediet-
waardigheid van een land of een 
onderneming.
Referte-index: De index waarmee 
het rendement van een fonds 
vergeleken wordt. 
REIT - Real Estate Investment Trust: 
Gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV).
Return: Geeft weer hoe de waarde van 
een belegging is gegroeid (of gedaald) 
over een bepaalde periode (inclusief 
uitgekeerde dividenden/rente).
Risico-indicator / Risicoklasse: Risico-
schaal van 1 tot 7 voor de fondsen.

S
Schuldgraad: Verhouding tussen het 
vreemd vermogen (de schulden) en het 
totaal vermogen van een onderneming.
SFDR - Sustainable Finance 
Disclosure Regulation: Dit is een 
Europese verordening die bepaalde 
verplichtingen oplegt aan financiële 
organisaties (bijvoorbeeld classificatie 
van duurzame beleggingsproducten/-
fondsen in de categorie art 6,8,9 SFDR, 
reporting, ...). U vindt de informatie met 
betrekking tot de SFDR-classificatie 
van het fonds in het SFDR 
precontractueel disclosure document. 
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 
markt-kapitalisatie. 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 vermogens-
componenten op de balans van de 
onderneming. Het gaat erom inzicht 
te krijgen in de mate waarin de onder-
neming in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen.
Spread: Het verschil tussen twee 

variabelen zoals rente, performance, 
enz. Soms toont dit de vergoeding 
voor het genomen risico.
SRI: De samenvattende risico-
indicator is een richtsnoer voor het 
risiconiveau van een fonds ten 
opzichte van andere producten.
Standard & Poor's: Amerikaanse 
kredietbeoordelaar die op vraag van 
een onderneming een indicatie van 
haar kredietwaardigheid geeft. 
Swap: Een ruilovereenkomst.

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 onderliggende 
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 beweeglijk-
heid 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.
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Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in
meer dan 70 landen en meer dan 143.000 medewerkers in dienst van ruim 92 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.

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

Behandeling van klachten
Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de
uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert
II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, klachten@allianz.be, www.allianz.be.
Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen
met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax
02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
Allianz Benelux is als verzekeraar verplicht deel te nemen aan een procedure van buitengerechtelijke
regeling van consumentengeschillen.
De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken
voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best
vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van
de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders
beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze information ter beschikking
te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg
opgesteld op basis van de top of heden beschikbaar informatie en kan verder worden gewijzigd
en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen
verstrekken.
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