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MARKTTERUGBLIK VOORBIJE HALFJAAR (JANUARI 2022 – JUNI 2022)

Aandelen

Wereldwijde aandelen hebben in de eerste helft van 2022
een duikvlucht genomen. Ze noteerden de grootste daling
in twee kwartalen sinds 2009 doordat de Russische inval in
Oekraïne de grootste energieprijzenschok sinds de jaren
1970 veroorzaakte. De inflatie schoot de hoogte in, op de
voet gevolgd door bezorgdheid: er wordt namelijk
gevreesd dat de belangrijkste centrale banken om
prijsstijgingen te beperken, zich genoodzaakt zien tot
agressievere renteverhogingen waardoor we een periode
van negatieve groei er op de koop toe moeten bijnemen.
Het strikte 'nul-covid'-beleid van China, met lockdowns in
grote steden die de vraag onderuit haalden en de
toeleveringsketens nog verder verstoorden, heeft de
stemming verder ondermijnd. Een zeldzaam lichtpuntje in
de MSCI ACWI-index was de energiesector, waar aandelen
in het spoor van de olie- en gasprijzen hoger koersten. Alle
andere sectoren eindigden diep in het rood. Duurzame
consumptiegoederen, communicatiediensten en IT vielen
het sterkst terug waarbij 'nieuwe technologie'-aandelen
flink verlies maakten omdat het vooruitzicht van hogere
rentevoeten de aantrekkingskracht verminderde van
bedrijven die wellicht pas ver in de toekomst winst van
betekenis zullen genereren.

Obligaties

Wereldwijde obligaties kelderden doordat de oorlog tussen
Rusland en Oekraïne de toch al stijgende
inflatieverwachtingen verder aanwakkerde. In de VS tikte
de rente op tienjarige staatsobligaties bijna de 3,5% aan,
het hoogste niveau in elf jaar, alvorens juni af te sluiten op
rond de 3,0%. Dat is bijna dubbel zo hoog als de 1,5% begin
dit jaar. In Europa was de volledige Duitse rentecurve weer
op positief terrein uitgekomen. De Duitse tienjaarsrente
begon het jaar rond -0,2% en eindigde juni op circa 1,35%
na voor het eerst in acht en een half jaar korte tijd boven de
1,9% te zijn uitgeklommen. De uitzondering op de regel was
Japan, waar de rente nauwelijks steeg, al zag de Japanse
centrale bank zich genoodzaakt in te grijpen om de rente
op tienjarige Japanse staatsobligaties binnen de gewenste
bandbreedte van 25 basispunten (bp) rond het nulpunt te
houden.

Economie en beleid centrale banken

Naarmate de inflatie in ontwikkelde landen verder opliep
tot het hoogste niveau in tientallen jaren, schoten de
centrale banken in actie, maar de indruk was toch dat zij
'achterliepen op de curve' ten opzichte van veel centrale
banken van opkomende landen, die de rente al aan het
verhogen waren. In maart trok de Amerikaanse Federal
Reserve (de Fed) de rente voor het eerst sinds 2018 op,
waarna in april en mei nog twee en telkens wat
agressievere verhogingen volgden. De Europese Centrale
Bank (ECB) liet haar verruimende houding in het tweede
kwartaal uiteindelijk varen en kondigde aan de rente in juli
wellicht met 25 bp te gaan verhogen en later op het jaar
agressievere renteverhogingen door te voeren. China en
Japan waren buitenbeentjes. China voerde de steun aan
zijn economie op, in het bijzonder aan de veelgeplaagde
vastgoedsector, en de Japanse centrale bank hield vast
aan haar verruimende beleid.
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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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AI STRATEGY NEUTRAL

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 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*

€ 10,62

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -11,57% -2,75% -6,18% -11,57% -10,61% -10,68% -3,70% -5,77% -1,18%

Referte-index -12,87% -2,67% -8,27% -12,87% -12,06% -4,81% -1,63% 4,69% 0,92%

2017 2018 2019 2020 2021

2,40% -3,21% 7,71% -0,25% 0,25%

2,73% -0,22% 9,91% 6,73% 0,29%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -2,07 -2,10

Alpha (%) -0,20 -0,17

Beta 0,81 0,88

Correlatiecoëfficiënt 0,90 0,90

Informatieratio -0,87 -0,99

Sharpe ratio -0,66 -0,17

Treynor ratio -0,04 -0,01

Tracking error (%) 2,36 2,13

Volatiliteit (%) 4,87 4,63

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 15 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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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AI STRATEGY NEUTRAL - 30/06/2022

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

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 89,76 701,18 533,92 -167,26

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

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

10,67 110,52 63,46 -47,06

Afgeleide producten -0,32 3,29 -1,92 -5,22

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

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -0,84 -0,64 0,20

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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AI STRATEGY NEUTRAL - 30/06/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 15% MSCI World Total Return (Net) Local + 85% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 26/01/2009

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De eerste helft van het jaar is nog bijna nooit zo moeilijk geweest voor multi-assetfondsen als in 2022. Zowel aandelen als obligaties gingen massaal in
de uitverkoop en er waren weinig uitwijkmogelijkheden voor traditionele multi-assetportefeuilles met aandelen en obligaties. De fondsen ontkwamen
niet volledig aan de marktkrachten en moesten dus het eerste halfjaar aan waarde inboeten. De fondsen beleggen op basis van een systematische
benadering in aandelen en obligaties. Ze hanteren een volatiliteitsdoelstelling en bouwen hun hefboomposities op en af naargelang de gerealiseerde
volatiliteit. De fondsen zetten het jaar nagenoeg volledig belegd in en verlaagden de beleggingsgraad aanzienlijk met het oog op de toegenomen
volatiliteit op de markten. De fondsen hebben een aanzienlijke onderweging in obligaties, een onderweging in aandelen en een ruime kaspositie. Het
huidige klimaat, met zijn hoge recessierisico en inflatie, blijft een uitdaging. Tegen deze achtergrond zijn we bijzonder voorzichtig met wereldwijde
obligaties en aandelen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

46.418.439 49.504.052 64.268.391 52.872.637 -11.395.754

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

672,55 776,27 814,15 594,81 -219,34

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 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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AI STRATEGY BALANCED

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 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*

€ 13,10

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -15,16% -4,52% -9,53% -15,16% -10,70% -3,96% -1,34% 3,64% 0,72%

Referte-index -15,06% -4,77% -10,77% -15,06% -11,52% 7,54% 2,45% 22,26% 4,10%

2017 2018 2019 2020 2021

9,18% -8,26% 16,86% -2,59% 11,00%

8,98% -3,05% 16,96% 9,98% 9,66%

*netto inventariswaarde per eenheid

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

Active Return (%) -3,79 -3,38

Alpha (%) -0,28 -0,25

Beta 0,81 0,92

Correlatiecoëfficiënt 0,91 0,91

Informatieratio -0,95 -0,97

Sharpe ratio -0,10 0,13

Treynor ratio -0,01 0,01

Tracking error (%) 3,97 3,50

Volatiliteit (%) 8,44 8,38

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 50 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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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AI STRATEGY BALANCED - 30/06/2022

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

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 63,61 2.384,71 1.798,05 -586,66

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

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

37,62 1.542,08 1.063,23 -478,85

Afgeleide producten -1,12 40,64 -31,58 -72,21

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

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -3,69 -3,12 0,57

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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AI STRATEGY BALANCED - 30/06/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 01/07/2008

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De eerste helft van het jaar is nog bijna nooit zo moeilijk geweest voor multi-assetfondsen als in 2022. Zowel aandelen als obligaties gingen massaal in
de uitverkoop en er waren weinig uitwijkmogelijkheden voor traditionele multi-assetportefeuilles met aandelen en obligaties. De fondsen ontkwamen
niet volledig aan de marktkrachten en moesten dus het eerste halfjaar aan waarde inboeten. De fondsen beleggen op basis van een systematische
benadering in aandelen en obligaties. Ze hanteren een volatiliteitsdoelstelling en bouwen hun hefboomposities op en af naargelang de gerealiseerde
volatiliteit. De fondsen zetten het jaar nagenoeg volledig belegd in en verlaagden de beleggingsgraad aanzienlijk met het oog op de toegenomen
volatiliteit op de markten. De fondsen hebben een aanzienlijke onderweging in obligaties, een onderweging in aandelen en een ruime kaspositie. Het
huidige klimaat, met zijn hoge recessierisico en inflatie, blijft een uitdaging. Tegen deze achtergrond zijn we bijzonder voorzichtig met wereldwijde
obligaties en aandelen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

170.727.706 183.163.689 318.699.715 301.136.738 -17.562.977

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

4.053,70 3.922,89 3.963,86 2.826,61 -1.137,25

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.

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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AI STRATEGY DYNAMIC

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 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*

€ 15,09

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -17,50% -5,39% -11,55% -17,50% -10,97% 1,41% 0,47% 10,79% 2,07%

Referte-index -16,64% -6,27% -12,56% -16,64% -11,26% 16,58% 5,25% 35,34% 6,24%

2017 2018 2019 2020 2021

13,75% -11,48% 22,99% -4,39% 20,01%

13,65% -5,18% 22,11% 11,91% 16,75%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

180 180

06/2206/2106/2006/1906/1806/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

6,02
3,05

-6,65

22,03

-10,97

8,58 6,92
3,56

26,86

-11,26

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -4,78 -4,17

Alpha (%) -0,32 -0,30

Beta 0,84 0,94

Correlatiecoëfficiënt 0,91 0,92

Informatieratio -0,89 -0,89

Sharpe ratio 0,08 0,21

Treynor ratio 0,01 0,03

Tracking error (%) 5,35 4,71

Volatiliteit (%) 12,06 12,03

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 75 - EUR

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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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AI STRATEGY DYNAMIC - 30/06/2022

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         n  Aandelen SAA

VOLATILITEIT TIJDENS DE PERIODE (%)³

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

01/2201/2101/2001/1901/1806/17

n  Volatiliteit fonds         n  Volatiliteit SAA         n  Volatiliteitsdoelstelling

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 67,09 389,66 303,62 -86,04

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

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

34,02 264,97 153,97 -111,00

Afgeleide producten -1,00 10,34 -4,52 -14,86

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

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -0,63 -0,52 0,11

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.
12



AI STRATEGY DYNAMIC - 30/06/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 75% MSCI World Total Return (Net) Local + 25% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 01/07/2008

FONDSBEHEERDER

Cordula Bauss

(sinds 01/06/2018)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De eerste helft van het jaar is nog bijna nooit zo moeilijk geweest voor multi-assetfondsen als in 2022. Zowel aandelen als obligaties gingen massaal in
de uitverkoop en er waren weinig uitwijkmogelijkheden voor traditionele multi-assetportefeuilles met aandelen en obligaties. De fondsen ontkwamen
niet volledig aan de marktkrachten en moesten dus het eerste halfjaar aan waarde inboeten. De fondsen beleggen op basis van een systematische
benadering in aandelen en obligaties. Ze hanteren een volatiliteitsdoelstelling en bouwen hun hefboomposities op en af naargelang de gerealiseerde
volatiliteit. De fondsen zetten het jaar nagenoeg volledig belegd in en verlaagden de beleggingsgraad aanzienlijk met het oog op de toegenomen
volatiliteit op de markten. De fondsen hebben een aanzienlijke onderweging in obligaties, een onderweging in aandelen en een ruime kaspositie. Het
huidige klimaat, met zijn hoge recessierisico en inflatie, blijft een uitdaging. Tegen deze achtergrond zijn we bijzonder voorzichtig met wereldwijde
obligaties en aandelen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

64.822.002 84.642.878 190.290.538 193.385.315 +3.094.777

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

518,78 518,12 664,34 452,55 -211,79

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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AI EUROPE

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 (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

01/09/2012

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*

€ 18,99

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -28,93% -10,80% -16,31% -28,93% -27,74% -8,70% -2,99% -1,25% -0,25%

Referte-index -22,28% -10,61% -13,96% -22,28% -17,04% 11,68% 3,75% 18,39% 3,43%

2017 2018 2019 2020 2021

20,29% -14,43% 28,69% 6,31% 11,61%

16,38% -14,30% 30,60% 4,40% 22,55%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹
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JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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8,22

-0,05

0,82

25,32

-27,74

7,79

-1,65 -3,18

39,04

-17,04

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -6,74 -3,68

Alpha (%) -0,53 -0,28

Beta 0,89 0,91

Correlatiecoëfficiënt 0,96 0,96

Informatieratio -1,23 -0,72

Sharpe ratio -0,14 0,01

Treynor ratio -0,03 0,00

Tracking error (%) 5,48 5,09

Volatiliteit (%) 18,30 16,56

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Avenir Europe

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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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AI EUROPE - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

27,89 (+0,01)
22,81

Industrie

26,73 (-5,56)
9,57

Gezondheid

14,38 (+1,28)
5,88

Technologie

12,98 (-0,17)
13,81

Cyclische consumptiegoederen

9,30 (+4,42)
0,00

Cash

6,60 (+0,49)
8,01

Basismaterialen

1,22 (-0,02)
7,16

Vastgoed

0,76 (-0,59)
14,71

Financiële diensten

0,15 (+0,15)
3,20

Olie & gas

0,00
14,86

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

50403020100

19,70 (-1,63)
11,08

Frankrijk

14,15 (+0,31)
6,84

Nederland

12,85 (-1,61)
9,87

Zweden

10,29 (-0,12)
8,91

Duitsland

9,30 (+4,42)
0,00

Cash

7,07 (-1,78)
24,69

Verenigd Koninkrijk

6,70 (-0,14)
1,51

Ierland

6,08 (-0,34)
9,08

Zwitserland

6,08 (+1,83)
3,05

Finland

7,79
24,97

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Spreiding per kapitalisatie (%)

120100806040200

0,60 (+0,60)< 1 mia €

21,47 (+11,14)1-5 mia €

68,64 (-16,15)> 5 mia €

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Icon Plc 5,93

Michelin (Cgde) 5,51

Skf Ab-B Shares 5,42

Biomerieux 4,69

Safran Sa 4,57

Metso Outotec Oyj 4,25

Stmicroelectronics Nv 4,22

Getinge Ab-B Shs 3,65

Be Semiconductor Industries 3,13

Aalberts Nv 2,95

Totaal 44,32

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 90,70 3.023,69 1.399,39 -1.624,31

Instellingen voor collectieve
belegging

3,73 97,39 57,59 -39,81

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

5,56 57,79 85,82 28,03

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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AI EUROPE - 30/06/2022

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
In de eerste helft van 2022 deed een nieuwe economische en financiële context zijn intrede. De marktdeelnemers waren gewend geraakt aan nulrente
of zelfs negatieve rente en een overvloed aan liquiditeiten die de koersen inflateerden. Nu zullen ze echter moeten wennen aan de inflatie, aan hogere
– zij het nog steeds reëel negatieve – rentetarieven en, telkens als er zich op de financiële markten turbulenties voordoen, aan uitblijvende steun van de
centrale banken.
Gedurende de eerste vier maanden van het jaar was er een uitgesproken tweedeling tussen de sectoren, zozeer dat de eigen kerncijfers van de
ondernemingen naar de achtergrond verdwenen. Per eind april waren de sectoren die het sinds het begin van het jaar het best deden, d.w.z. sectoren
die gestegen of slechts licht gedaald waren: aardolie, basisproducten, telecom, nutsbedrijven, banken en verzekeringen, en defensie. Het fonds heeft
nooit in een van deze sectoren belegd, behalve in bijkomende orde, omdat ze niet stroken met onze beleggingsfilosofie. Deze filosofie bestaat erin te
zoeken naar ondernemingen die een echt concurrentievoordeel vertonen en dit kunnen verkopen in de hele wereld. Daardoor blijven wij verre van de
sectoren grondstoffen en lokale en gereguleerde beroepen die op lange termijn weinig waarde scheppen.
Toen doordrong dat de opgeflakkerde inflatie zou aanhouden, steeg de obligatierente, en daarvan ondervonden groei-effecten nadeel en financiële
effecten voordeel in januari. Toen eind februari het conflict in Oekraïne losbarstte, schoten de koersen van olie en basisproducten versneld omhoog en
deden deze sectoren het evenals defensie goed, maar verging het alle industriële sectoren slechter doordat hun productiekosten stegen zonder dat ze
deze meteen konden doorberekenen.
Sinds mei wordt ook in deze sectoren voor recessie gevreesd. De koersen van olie en metalen vallen terug. Ook banken en verzekeraars hebben last van
de inflatie en van een mogelijke toename van de kredietrisico’s. De snelle themarotatie maakt sectorale gedragingen minder doorslaggevend. De eigen
kenmerken van de ondernemingen beginnen zich af te tekenen.
Het afgelopen halfjaar hebben we de gevaren en kansen van dit nieuwe klimaat voor onze bedrijven geanalyseerd. Daarom hebben we Alstom,
waarvan het orderboek goed is voor vijf jaar bedrijvigheid en grotendeels transacties tegen vaste prijzen bevat, van de hand gedaan, want de
kostenstijging zal de winstgevendheid van het bedrijf op de proef stellen.

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 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

44.415.378 58.233.706 133.834.540 118.897.468 -14.937.072

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

3.099,52 2.535,68 3.178,88 1.542,79 -1.636,09

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
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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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AI INCOME

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 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

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 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*

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -7,51% 0,00% -2,67% -7,51% -7,77% -2,57% -0,86% – –

Referte-index -11,23% -1,78% -5,34% -11,23% -11,58% -7,17% -2,45% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– -3,30% 5,27% 3,73% 0,85%

– -2,76% 5,56% 6,11% -2,43%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

05/2205/2105/2005/1905/1830/09/17

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

06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

3,69

-2,47

8,32

-7,77

4,63
6,39

-1,32

-11,58

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) 1,59

Alpha (%) 0,06

Beta 0,59

Correlatiecoëfficiënt 0,40

Informatieratio 0,25

Tracking error (%) 6,42

Volatiliteit (%) 6,69

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Income Fund EUR (Hedged)

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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)

43210-1-2-3

1,9 (+1,26)Gesecuritiseerd

0,9 (-0,32)Investment Grade obligaties

0,3 (-0,24)Opkomende markten

0,2 (-0,08)High Yield obligaties

0,2 (+0,05)Overige korte termijn
beleggingen (Netto)

-0,9 (-0,89)Obligaties gerelateerd aan de
Amerikaanse overheid

Top 10 sectoren (% marktwaarde)

20151050

9,6 (-0,60)Banken

3,1 (+0,50)Elektriciteitsvoorziening

1,9 (-0,30)Luchtvaart/defensie

1,9 (+0,20)Technologie

1,2 (-0,10)Luchtvaartmaatschappijen

1,1 (+1,10)Media Kabel

1,1 (+0,00)Telefonie

1,1 (-0,30)Vrije tijd

1,0 (+1,00)Onderdak

1,0 (+1,00)Vastgoed

Top 10 landenblootstelling op basis van valuta (% duratiegewogen
blootstelling)³

250200150100500-50-100

134,2 (+28,50)Verenigde Staten

7,3 (-8,40)Italië

4,3 (-5,50)Australië

3,0 (-3,20)Zuid-Afrika

2,1 (-5,10)Nederland

1,6 (-2,00)Peru

-1,7 (+2,30)Duitsland

-7,3 (-7,30)Europese Unie

-15,8 (+12,90)Verenigd Koninkrijk

-29,6 (+17,10)Japan

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4,70

FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 4,70

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 3,30

FNMA TBA 2.5% JUN 30YR 2,80

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2,70

FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 2,00

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,60

U S TREASURY NOTE 1,60

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,40

FNMA TBA 4.0% JUN 30YR 1,10

Totaal 25,90

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 86,81 52.034,88 472,11 -51.562,77

Aandelen 1,66 1.050,11 9,02 -1.041,09

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 28,35 9.312,13 154,20 -9.157,93

Onroerende goederen 1,56 1.213,17 8,50 -1.204,67

Zicht- of termijnrekeningen -18,38 1.002,73 -99,99 -1.102,72

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
Vanwege de aanhoudende inflatiedruk daalden risicovolle activa in de maand juni. De wereldwijde aandelenkoersen zakten, de kredietspreads (het
verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verruimden en de energieprijzen
daalden enigszins doordat het risico op een recessie groter is geworden. Geconfronteerd met een verhoogd inflatierisico zagen de centrale banken zich
genoodzaakt tot verdere monetaire verstrakkingen, waardoor de rentes op staatsobligaties uit ontwikkelde landen over de hele linie zijn gestegen. In
de eerste helft van de maand steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente significant met een piek van 3,47%, maar aan het einde van de maand was de rente
weer gedaald tot 3,01%.

Positieve bijdragen aan het rendement
• Short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in Britse rentegevoeligheid (duratie)
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in de Russische roebel
• Short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in Japanse rentegevoeligheid (duratie)
• Short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in Europese rentegevoeligheid (duratie) aan het lange einde van de
rentecurve

Negatieve bijdragen aan het rendement
• Blootstelling aan bedrijfsobligaties van hoge beleggingskwaliteit en hoogrentende bedrijfsobligaties
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in Amerikaanse rentegevoeligheid (duratie)
• Posities in gesecuritiseerde bedrijfsobligaties (bedrijfsobligaties met onderpand), waaronder door overheidsinstanties uitgegeven en niet door
overheidsinstanties uitgegeven hypotheekobligaties
• Specifieke blootstelling aan obligaties uit opkomende landen in harde valuta's (Amerikaanse dollar)

Het fonds houdt een gediversifieerde portefeuille aan en focust op liquiditeit, kwaliteit en een hoge rang in de kapitaalstructuur. Per saldo is de
rentegevoeligheid (duratie) op maandbasis licht gedaald doordat het fonds zijn short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een
koersdaling) op het lange einde (> 20 jaar) van de Amerikaanse rentecurve licht heeft uitgebreid. In onze ogen is dit deel van de curve relatief
onaantrekkelijk omdat de curve zo vlak is. De blootstelling aan rentegevoeligheid (duratie) blijft het grootst in de Verenigde Staten, hoofdzakelijk via
het middelste gedeelte van de rentecurve. Het fonds heeft zijn blootstelling aan Amerikaanse, door overheidsinstanties uitgegeven, hypotheekobligaties
(agency MBS) licht verhoogd naarmate de kredietspreads (het verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare looptijd maar met een
verschillende kredietkwaliteit) verruimden. Daarbij richtte het fonds zich hoofdzakelijk op de hogere coupons: deze lijden minder onder de afbouw van
steunmaatregelen van de FED (Amerikaanse centrale bank) en bieden tegelijkertijd hogere spreads en een lager rentegevoeligheidsrisico (duratie).
Tenslotte handhaaft het fonds bescheiden short-posities (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in Britse inflatie en Britse
rentegevoeligheid (duratie).

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

27.235.176 26.228.668 43.022.474 40.297.788 -2.724.686

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

72.179,80 58.252,95 64.613,03 54.385,36 -10.227,67

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.

² 10 belangrijkste posities op 30/06/2022, 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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ALLIANZ DNCA INVEST EUROSE

30/06/2022

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*

€ 1004,86

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -5,99% -5,22% -4,75% -5,99% -4,13% -2,47% -0,83% – –

Referte-index -13,00% -3,25% -7,70% -13,00% -12,18% -5,95% -2,02% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – -4,88% 6,04%

– – – 4,14% 1,58%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

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

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-7,33

9,79

-4,13

1,78

5,22

-12,18

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) 1,19

Alpha (%) 0,13

Beta 1,08

Correlatiecoëfficiënt 0,73

Informatieratio 0,20

Tracking error (%) 6,02

Volatiliteit (%) 8,77

MORNINGSTAR RATING™
DNCA Invest - Eurose

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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 activaklasse (%)

100806040200

58,06 (-0,01)Obligaties

32,61 (-2,11)Aandelen

4,85 (+2,04)Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,48 (+0,07)Instellingen voor collectieve
belegging

Sectorspreiding (%)

50403020100

13,48 (-1,00)Banken

9,78 (+0,59)Overheidsobligaties

9,54 (+2,08)Industriële goederen en
diensten

8,19 (-0,61)Telecommunicatie

6,29 (-0,04)Nutsbedrijven

6,09 (+0,10)Auto-industrie en-onderdelen

5,96 (+0,82)Energie

5,60 (-1,59)Technologie

5,03 (+0,01)Gezondheid

30,04Andere

Top 10 posities aandelen en obligaties

TOTALENERGIES SE 3,83

Spain I/L 2024 3,43

Italy I/L 2024 2,61

ORANGE 2,60

SANOFI 2,21

THALES SA 2,09

BOUYGUES SA 1,91

CREDIT AGRICOLE SA 1,84

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,84

STMICROELECTRONICS NV (Paris) 1,71

Totaal 24,07

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 58,06 1.357,59 1.251,82 -105,77

Aandelen 32,61 811,69 703,06 -108,63

Instellingen voor collectieve
belegging

4,48 103,01 96,50 -6,51

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,85 65,62 104,82 39,20

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
Het voorbije halfjaar was het fonds relatief goed gepositioneerd gezien de complexe en volatiele omgeving waarin de markten terechtgekomen waren.
Vooral dankzij de ‘value’-positionering in het aandelenluik, en met name de aanwezigheid van bedrijven uit de sectoren energie, gezondheid en
telecom, kon het fonds goed stand houden. Ook het bezit van inflatiegeïndexeerde overheidsobligaties, de geringe rentegevoeligheid en de
voorzichtigheid met betrekking tot het kredietrisico in het obligatiegedeelte droegen daartoe bij. Deze algemene positionering werd tijdens de volledige
periode behouden: de blootstelling aan aandelen bleef in de buurt van 30 % – 36 % voor individuele aandelen en -6 % voor dekking op indexen – en de
netto-obligatiegevoeligheid op 2,2. Het kredietrisico van de obligatieportefeuille werd geleidelijk verlaagd, waarbij het aandeel van de minst risicovolle
‘Investment grade’-ratings werd opgetrokken van 48 % naar 54 %. Ook cashposities waren goed vertegenwoordigd, tussen 5 en 7 %, waardoor we
konden profiteren van opportuniteiten, met name tijdens periodes van verhoogde volatiliteit, zoals we die de komende maanden wellicht nog zullen
doormaken. Wat het beheer betreft, bleven de overtuigingen in aandelen behouden, met aanpassingen volgens de evolutie van hun waardering.
D’ieteren, een Belgische holding gespecialiseerd in mobiliteit, en Enel, de Italiaanse marktleider in energie, werden opgenomen in de portefeuille.
Verschillende carry trade-transacties naar aanleiding van overnameaankondigingen verliepen goed (Suez, Accell Group, Akka Technologies,
Lagardère), terwijl andere werden opgenomen in de portefeuille (Albioma, Atlantia, Boskalis). Binnen de obligatieportefeuille stelden regelmatige
terugbetalingen het beheerteam zoals gebruikelijk in staat om te herbeleggen in talrijke nieuwe of reeds aanwezige emittenten, met name tijdens
periodes van schulduitgifte op de primaire markt, waar de bedrijven, gelet op de omgeving, aanzienlijke premies moesten aanbieden om kandidaten
aan te trekken. De voorkeur gaat uit naar obligaties met een korte tot middellange looptijd, die rendementen bieden die als voldoende worden
beschouwd om de genomen risico’s te compenseren. Enkele voorbeelden van nieuwe emittenten: KBC, Holcim, General Motors, Fresenius, Volvo Cars,
Huhtamaki, Arval, Unicaja. Naar aanleiding van de onthullingen in een boek werd de blootstelling aan Orpea afgestoten en ook om redenen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid werd de kortlopende obligatie Deutsche Bank verkocht. De blootstellingen aan de volgende emittenten werden
verhoogd: Arkema, BBVA, Caixabank, Derichebourg, Elis, Lundbeck, Grifols, Loxam, Orano, Teva, Telefonica en Volkswagen. Eind juni was de portefeuille
aantrekkelijk qua rendement, zowel voor dividenden aan de aandelenzijde met 5,2 % als voor obligaties met 4,5 %. Met een obligatiegevoeligheid van
2,2 blijft de positionering voorzichtig wat de rentestijging betreft, met name wegens een inflatie die structureler zou kunnen zijn dan verwacht.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

3.351.975 5.178.364 6.439.163 6.156.670 -282.493

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

4.539,64 2.902,86 2.337,91 2.156,20 -181,71

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 DPAM BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

30/06/2022

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*

€ 1054,01

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -4,12% -3,71% -4,72% -4,12% -5,96% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – -2,80%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-8 -8

-6 -6

-4 -4

-2 -2

0 0

2 2

4 4

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

1,75

-5,96

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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

9,5 (+0,40)AAA

6,8 (-1,50)AA

12,0 (+0,10)A

36,6 (-2,40)BBB

23,2 (+4,00)BB

6,8 (-1,00)B

1,9 (+0,10)C

3,2 (+0,20)Cash

Valutablootstelling (%)

6050403020100

10,00 (+1,90)US dollar

8,00 (+3,20)Braziliaanse real

8,00 (+2,60)Singaporese dollar

7,30 (-1,30)Maleisische Ringgit

7,10 (+1,20)Euro

6,60 (-3,20)Indonesische roepia

6,40 (+6,40)Poolse zloty

6,20 (-2,80)Mexicaanse peso

6,00 (-2,40)Zuid-Afrikaanse rand

34,50Andere

Geografische spreiding (%)

50403020100

8,90Zuid-Afrika

8,00Maleisië

7,80Brazilië

6,90Indonesië

6,70Polen

6,40Mexico

5,60Singapore

5,50Colombia

4,50Tsjechische Republiek

39,60Andere

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 96,80 2.707,40 2.821,91 114,52

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

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,20 83,73 93,29 9,55

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
De financiële markten hadden in het begin van het jaar te lijden onder turbulentie, met een agressieve Fed die de Amerikaanse kredieten en aandelen
schade toebracht, terwijl de geopolitieke risico's aan de Oekraïense grens toenamen.
De impact van de invasie van Oekraïne door Rusland was snel voelbaar in de grondstoffenprijzen, vooral met de energie- en voedselinflatie (Oekraïne
en Rusland vertegenwoordigden in 2019 ongeveer 25% van de tarwemarkt).
Het fonds nam een defensieve positionering aan en schittert als diversifier, zonder enige blootstelling aan Russische activa, of het nu obligaties of
valuta's zijn. Onze focus op democratische waarden in ons duurzaamheidsmodel en ons democratiefilter bewijzen opnieuw hun gelijk, zowel op
financieel vlak als op het vlak van investeringsethiek.
Centrale banken balanceren tussen een inflatieschok en een mogelijke economische vertraging. Aangezien de centrale banken van opkomende
markten veel sneller reageerden op de stijgende inflatie en sommige van hen bijna aan het einde van hun wandelcyclus zijn, zouden verdere
verhogingen tot een recessie kunnen leiden. Monetair beleid is doorgaans minder efficiënt om schokken aan de aanbodzijde op te vangen, vooral voor
opkomende markten met een relatief slecht transmissiemechanisme. Nu de reële rentebuffers weer op historisch niveau of zelfs daarboven liggen,
denken we dat opkomende markten het zich op dit moment kunnen veroorloven om langzamer te gaan, aangezien ze al een voordeel hebben ten
opzichte van de Fed. Voor de zwakkere kredietprofielen is deze nieuwe inflatieschok misschien moeilijk te verteren, omdat deze bovenop de Covid-
schok komt. Veel landen moeten voedsel- en energieprijzen subsidiëren, in een context van toch al kwetsbare overheidsfinanciën. Om die reden
handhaven we een zeer voorzichtige houding ten opzichte van die landen.
De combinatie van vertragende Chinese groeivooruitzichten, krappere financiële voorwaarden in de VS en geopolitieke onzekerheid is een giftige
cocktail voor de financiële markten. Wij zijn echter van mening dat de vooruitzichten op een positief rendement voor lokale obligaties uit de
opkomende markten goed zijn voor de in EUR gevestigde belegger. Geografische diversificatie buiten Europa is een interessante investering. Bovendien
is dit een kans om te beleggen in landen waar de monetaire beleidscycli verder gevorderd zijn dan die van de ECB. Lokale markten kunnen altijd last
hebben van enige volatiliteit op korte termijn als gevolg van de huidige onzekerheid op alle financiële markten, maar op de middellange termijn vinden
we de carry-buffer, de belangrijkste reden om in lokale obligaties van opkomende markten te beleggen, in verschillende landen aantrekkelijk. Ook zijn
veel opkomende landen beter beschermd tegen kapitaaluitstroom door de historisch lage positionering van buitenlandse investeerders. Verder zijn de
handelsbalansen van exporteurs gestegen door de prijs van grondstoffen. Wij vinden dat beleggers zich moeten blijven richten op landen met een
betere kredietkwaliteit en duurzame economische modellen, aangezien voedselinflatie een grote bedreiging vormt voor landen met zwakkere sociale
contracten en/of minder fiscale en monetaire flexibiliteit.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– 982.978 2.992.399 2.990.834 -1.565

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

1.965,77 2.684,38 2.791,13 2.915,20 +124,07

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.

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

 

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

25



ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX

30/06/2022

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*

€ 983,60

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -11,63% -3,26% -7,01% -11,63% -11,42% -6,64% -2,26% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – 2,05% 1,00%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-0,53

5,96

-11,42

n  Fonds

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Volatiliteit (%) 6,26

* 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 - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Aandeel onderliggende fondsen in de performance

40200-20-40-60-80

5 (+3,00)Xetra-Gold

2 (-3,00)ID Invest

-5 (-5,00)Allianz-Euro Infl Link BD-WT

-7 (-5,00)Jupiter Global Emerging
Markets Corporate Bond

-7 (-7,00)Nordea 1 European High Yield
Bond Fund

-10 (-9,00)Pimco Income Fund

-11 (-2,00)BlackRock Global Funds - Euro
Bond Fund

-14 (-3,00)Schroder Int. Selection Fund
Corporate Bond

-39 (-91,00)Allianz ActiveInvest

Posities (% van de marktwaarde)

ALLIANZ ACTIVEINVEST BAL-WT9 29,74

IDINVEST PRIV VALUE EUROPE 3 10,80

XETRA-GOLD 10,16

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 10,09

BGF-EURO BOND-A2 EUR ACC 9,89

ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT 9,86

SCHRODER INTL EURO CORP-CAC 9,72

JGF GLO EM CORP BOND-I EUR A 4,91

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 4,82

Totaal 99,99

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Instellingen voor collectieve
belegging

89,84 150,92 127,01 -23,91

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,01 0,07 0,02 -0,05

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

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

Zicht- of termijnrekeningen -0,01 -0,02 -0,02 0,00

Andere 10,16 7,97 14,37 6,40

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 - 30/06/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors

Oprichtingsdatum 18/01/2019
FONDSBEHEERDER

Vincent Poncet

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De performance in het eerste semester is de slechtste sinds de lancering van het fonds en wordt verklaard door de aanzienlijke stijging van de rente die
zorgde voor dalingen van 12% tot 15% van de fondsen belegd in bedrijfsobligaties die sterk vertegenwoordigd zijn in het fonds.
Aandelen noteerden ook fors lager: de wereldwijde aandelenindex daalde met 13,5% en de eurozone return index (Eurostoxx50) met 17,9%.
De markt balanceert tussen de vrees voor inflatie die de rente doet stijgen en de vrees voor een recessie die aandelen doet dalen. Hierdoor boekt de
markt de slechtste performance sinds 2008 voor aandelen en waarschijnlijk sinds 1994 voor obligaties. De zwakke correlatie tussen aandelen en
obligaties die vaak wordt waargenomen in dalende aandelenmarkten, speelde deze keer niet mee. De redenen liggen op de spectaculaire
prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne voor energie en graan en door de Covid-pandemie die vooral in China productieproblemen
veroorzaakte.
De enige positieve bijdragers in de eerste helft van het jaar waren goud en niet-beursgenoteerde obligaties/aandelen, waarvan de bijdrage de
performance van het fonds slechts lichtjes verbeterde gezien hun beperkte gewicht in het fonds.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

27.506.074 65.836.982 112.232.203 95.791.230 -16.440.973

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

31,47 100,27 158,93 141,38 -17,55

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 GI GLOBAL SUSTAINABILITY

30/06/2022

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*

€ 1535,58

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -16,86% -6,69% -11,19% -16,86% -4,68% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 33,11%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

24,44

-4,68

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 - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

403020100

25,6 (-3,25)Technologie

20,3 (-0,06)Industrie

19,9 (+1,28)Gezondheid

8,8 (-0,77)Financiële diensten

6,4 (-0,05)Cyclische consumptiegoederen

5,9 (+1,41)Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,8 (+1,32)Basismaterialen

3,5 (-1,37)NA

3,0 (+0,51)Energie

1,0 (+0,98)Nutsbedrijven

Geografische spreiding (%)

100806040200

56,2 (+7,07)Verenigde Staten van Amerika

10,5 (+6,33)Verenigd Koninkrijk

6,0 (-0,51)Duitsland

5,6 (+0,31)Nederland

5,5 (+1,43)Zweden

3,3 (-2,67)Frankrijk

3,0 (-2,02)Japan

2,3 (+0,21)Australië

2,1 (-0,89)Finland

5,5Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

MICROSOFT CORP 9,33

UNITEDHEALTH GROUP INC 5,80

ASTRAZENECA PLC 4,08

ADOBE INC 3,29

AVANTOR INC US05352A1007 3,25

S&P GLOBAL INC 2,99

VISA INC-CLASS A SHARES 2,98

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,82

SHELL PLC 2,81

INTUIT INC 2,53

Totaal 39,88

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 93,95 2.109,52 2.115,99 6,47

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

6,05 139,54 136,22 -3,32

Afgeleide producten 0,11 0,80 2,52 1,72

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

Zicht- of termijnrekeningen -0,11 -2,09 -2,37 -0,28

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 - 30/06/2022

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
De portefeuille heeft de voorbije verslagperiode een ondermaats resultaat neergezet. Hoewel de wereldwijde aandelenmarkten flink aangejaagd
worden door het sentiment, blijft de voornaamste rendementsbron de aandelenselectie. Onze keuzes in de sectoren gezondheidszorg en energie
leverden een wezenlijke bijdrage, al werd dit tenietgedaan door een minder gunstige selectie in industrie, informatietechnologie en
basisconsumptiegoederen. Shell leverde de grootste positieve bijdrage tot het resultaat. Ook Unitedhealth Group droeg positief bij aan het rendement.
Applied Materials pakte echter nadelig uit voor het rendement. Ook Kingspan verslechterde het resultaat. In het eerste kwartaal namen we een aantal
nieuwe posities in. We stapten in Tate & Lyle in, een wereldwijde aanbieder van ingrediënten en oplossingen voor de voedings-, drank- en industriële
markten. We stapten ook in Paypal in. Gezien de toegenomen noodzaak om de energietransitie te bevorderen, niet alleen om redenen van
duurzaamheid maar ook van veerkracht, hebben we onze blootstelling aan de uitstekende maar vaak over het hoofd geziene elektrificatiebedrijven
uitgebouwd. Daarom namen we posities in in Norsk Hydro (aluminium en hernieuwbare energie), Sandvik (techniek), SSAB (staal) en Linde (industriële
gassen). Onze positie in AIA Group hebben we van de hand gedaan. In het tweede kwartaal verkochten we onze posities in Sanofi en UBS Group. Beide
bedrijven deden het goed, waarbij Sanofi de portefeuille een extra duwtje in de rug gaf dankzij zijn vrij defensieve kenmerken. Voor de lange termijn
zijn we echter niet meer zo stellig overtuigd van de desbetreffende beleggingscases. De opbrengst hieruit hebben we gebruikt om een positie in te
nemen in Trex, een fabrikant van gerecycleerde vlonders voor de tuinsector.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– 5.600.383 31.641.507 31.721.781 +80.274

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– 1.318,88 2.250,71 2.253,34 +2,63

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.

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

30/06/2022

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*

€ 136,99

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -23,90% -13,06% -19,30% -23,90% -12,60% 2,13% 0,71% 28,91% 5,21%

Referte-index -19,76% -12,17% -17,31% -19,76% -6,32% 18,64% 5,86% 55,68% 9,26%

2017 2018 2019 2020 2021

– 5,81% 31,56% -3,72% 26,71%

– 8,80% 34,02% -0,53% 31,09%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/2206/2106/2006/1906/1806/17

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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30 30

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

4,73

20,51

3,12

13,33

-12,60

8,74

20,67

7,43

17,89

-6,32

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -5,15 -4,05

Alpha (%) -0,43 -0,33

Beta 1,04 1,02

Correlatiecoëfficiënt 0,99 0,99

Informatieratio -1,91 -1,56

Sharpe ratio 0,06 0,34

Treynor ratio 0,01 0,05

Tracking error (%) 2,69 2,60

Volatiliteit (%) 19,93 16,43

* 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 - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE

Sectorspreiding (%)

100806040200

46,82 (-2,82)Logistiek/Semi-industrieel

34,95 (+0,98)Gezondheidszorg

6,82 (+0,76)Studentenkoten

6,76 (-0,14)Kantoren

4,65Andere

Overzicht van de posities (% van de marktwaarde)

806040200

37,00 (-1,93)WDP

22,08 (+1,24)Aedifica

21,81 (-0,44)Cofinimmo

9,82 (-0,89)Montea

7,66 (+0,85)Xior Student Housing

1,63 (+1,17)Cash

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,37 235,74 184,93 -50,81

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 1,63 1,09 3,06 1,97

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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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 moeilijk eerste halfjaar opzitten.
De Financiële markten gaan door een perfecte storm. Hoge inflatie, stijgende rentevoeten en de centrale banken die ook reageren door de rentes te
verhogen. Daarnaast hebben we ook het risico op een recessie, maar een recessie met hoge inflatie is stagflatie. En stagflatie is een economisch
probleem. De GVV’s werden dit eerste halfjaar afgestraft vanwege de stijgende rentevoeten wat de financieringskosten voor toekomstige projecten
verhoogt. Analisten spreken ook over de hoge inflatie. Wat ik wel wil verduidelijken is dat GVV’s zich indekken tegen een stijging van rentevoeten door
te “hedgen” en tegen stijgende inflatie zijn de meeste GVV’s ook ingedekt door hun contracten met indexatie. Het enigste wat je hebt met inflatie is een
“time lag”. Dit betekent dat je nu inflatie hebt maar pas op de datum van het contract de inflatie kunt doorvoeren.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

132.482.497 167.059.171 245.801.770 197.937.101 -47.864.669

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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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*

€ 1036,52

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -17,31% -5,44% -8,14% -17,31% -23,02% -4,33% -1,46% – –

Referte-index -11,91% -4,34% -7,35% -11,91% -16,68% 4,77% 1,56% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – 7,35% 0,12%

– – – 8,53% 0,87%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

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

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-5,48

31,49

-23,02

-2,05

28,37

-16,68

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar

Active Return (%) -3,02

Alpha (%) -0,25

Beta 1,07

Correlatiecoëfficiënt 0,96

Informatieratio -0,68

Tracking error (%) 4,44

Volatiliteit (%) 16,41

MORNINGSTAR RATING™
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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

30,60 (+1,30)
21,20

Financiële diensten

20,70 (-5,90)
19,20

Informatietechnologie

13,70 (+1,80)
14,90

Cyclische consumptiegoederen

8,20 (+1,20)
10,60

Communicatiediensten

6,50 (-1,00)
5,00

Energie

6,40 (+1,30)
6,10

Niet-cyclische
consumptiegoederen

4,90 (+1,10)
8,40

Grondstoffen

3,50 (+0,00)
5,60

Industrie

2,90 (+0,00)
0,00

Cash

2,60
9,00

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

6050403020100

34,10 (+0,70)
33,00

China

13,40 (+13,40)
11,20

Korea

10,00 (-3,20)
14,30

Taiwan

10,00 (+1,30)
12,70

India

4,40 (+2,20)
4,90

Brazilië

4,00 (+0,30)
3,40

Zuid-Afrika

4,00 (+4,00)
2,20

Hong Kong

3,90 (+0,70)
2,10

Mexico

3,80 (+1,60)
1,80

Indonesië

12,40
14,40

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Taiwan Semiconductor 8,40

Samsung Electronics 6,30

Tencent 6,20

HDFC 2,90

JD.com 2,90

Meituan 2,60

China Construction Bank 2,50

Bank Central Asia 2,10

HDFC Bank 2,10

Reliance Industries 2,10

Totaal 38,10

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 97,10 4.670,25 3.134,17 -1.536,08

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

2,90 139,48 93,61 -45,88

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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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 portefeuille bleef in de eerste helft van 2022 achter bij de benchmark.
In de verslagperiode had de Russische exposure een behoorlijke negatieve impact. Onze overwogen positie in Rusland in 2021 was gebaseerd op
aantrekkelijke waarderingen (dividendrendementen) en de wens om olie-exposure te hebben vanwege de herstellende wereldwijde vraag. In dat jaar
leverde deze positie sterke rendementen voor de portefeuille op. Gezien de geopolitieke risico’s van beleggen in Rusland kennen we Rusland in ons
landenmodel normaal gesproken een handicap toe van 1 tot 2 (1 meest favoriet / 5 minst favoriet). We hebben de overweging daarom beperkt tot
minder dan 4%. Toen de situatie in februari 2022 escaleerde, hebben we Rusland naar een neutrale positie en daarna naar een onderweging gebracht.
De reële waarde van de beleggingen in Rusland die na sluiting van de Russische aandelenmarkt resteerden (Gazprom, Sberbank, Severstal), was
vrijwel nul.
Het ontbreken van exposure naar de oliegevoelige markten in de Golf, vanwege de onaantrekkelijke waarderingen, was van invloed op de
performance. Over de verslagperiode hebben Saoedi-Arabië, Qatar, de VAE en Koeweit samen 126 basispunten gekost.
Ook financiële posities in oliegerelateerde markten hebben de performance gedrukt. Zo is Sberbank vanwege de Russische geopolitieke risico’s
gedaald tot uiteindelijk een reële waarde van vrijwel nul. Daarnaast waren we niet belegd in banken uit de Golfstaten, zoals Saudi National Bank, in
verband met de onaantrekkelijke waarderingen. Dit was nadelig, omdat ze reageerden op hogere olieprijzen. We hebben in 2022 vastgehouden aan
onze overweging van financiële waarden, omdat de winsten naar verwachting zullen worden ondersteund door hogere marges (vanwege de stijgende
rentes) en een sterkere groei van de kredietverlening. In de afgelopen maanden hebben we wijzigingen in onze exposure naar de financiële sector
doorgevoerd, maar we zullen deze exposure niet meer uitbreiden als we richting het einde van de cyclus gaan.
De aandelenselectie binnen Informatietechnologie was nadelig. De invasie van Oekraïne door Rusland had een sterk negatief effect op de
portefeuillepositie in EPAM Systems, dat is opgericht door een Wit-Rus en bijna 50% van zijn werknemers in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland heeft.
Andere nadelige IT-belangen waren Sunny Optical en Silergy, doordat beleggers snelgroeiende technologiebedrijven van de hand deden. Sea Limited,
een e-commerce en gamingbedrijf uit de ASEAN-regio en met een notering in Singapore, bleef achter vanwege de vrees voor vertragende groei in het
gaming-segment en toenemende concurrentiedruk nu het bedrijf zijn e-commerce platform wil uitbreiden naar meerdere nieuwe markten. De positie in
SEA is vervolgens verkocht.
De aandelenselectie in Thailand was daarentegen positief, in het bijzonder de overwogen positie in PTTEP. Het aandeel steeg in de verslagperiode met
30%, aangezien het Westen de sancties op de Russische energie-export wil opvoeren en de vraag robuust blijft.
Ook onze financiële beleggingen buiten Rusland en Oost-Europa waren gunstig, door verbeterende relatieve economische vooruitzichten en de
verwachte betere nettorentemarges. Bijgevolg droegen posities in verschillende landen bij, in het bijzonder Capitec Bank en FirstRand (Zuid-Afrika),
Credicorp (Peru), Bank Central Asia (Indonesië) en Banorte (Mexico).

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

4.993.457 13.846.079 46.194.687 42.189.641 -4.005.046

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

4.164,81 5.140,11 4.809,73 3.227,78 -1.581,95

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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30/06/2022

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*

€ 1807,97

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -17,57% -8,60% -10,97% -17,57% -5,23% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 32,53%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

100 100

150 150

200 200

250 250

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

40,66

-5,23

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
Nordea 1 Global Climate and Environment

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 30/06/2022. 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 (%)

50403020100

31,74 (+1,07)Industrie

23,33 (+0,22)Grondstoffen

20,73 (-7,63)Informatietechnologie

10,82 (+4,06)Nutsbedrijven

3,95 (-0,94)Cyclische consumptiegoederen

3,60 (+3,08)Financiële diensten

3,46 (-0,41)Niet-cyclische
consumptiegoederen

2,37 (+0,55)Cash

Geografische spreiding (%)

100806040200

58,90 (-2,65)Verenigde Staten

6,67 (+0,54)Duitsland

5,96 (-0,45)Japan

4,70 (+0,38)Nederland

4,26 (+0,19)Frankrijk

2,66 (+0,30)Verenigd Koninkrijk

2,37 (+0,55)Cash

1,76 (+0,20)Ierland

1,58 (+0,01)Zwitserland

11,14Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Republic Services 5,17

Waste Management 4,18

Linde 3,57

Air Liquide 3,47

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 2,97

Fortis Inc/Canada 2,94

National Grid 2,66

Eversource Energy 2,55

Koninklijke DSM 2,52

Synopsys 2,36

Totaal 32,39

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 97,63 11.152,57 9.215,79 -1.936,78

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

2,37 206,60 223,29 16,69

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
De agressieve houding van de FED en de impact van de stijgende rendementen op de waarderingen waren kenmerkend voor de eerste helft van 2022,
aangezien de strijd tegen inflatie het centrale punt was in alle markten en activaklassen. Gecombineerd met tal van andere factoren heeft het resultaat
ertoe geleid dat wereldwijde aandelen YTD 20% lager zijn gezakt, wat de slechtste eerste helft van het jaar vormt voor aandelen sinds de jaren
zeventig.
Hoewel veel van de leidende indexen erin slaagden 2021 sterk af te sluiten rond het hoogste niveau ooit, begon 2022 in januari met een turbulente
marktcorrectie, waarbij inflatie en renteverwachtingen de belangrijkste drijfveren waren, aangezien de Federal Reserve schijnbaar agressiever werd in
haar toon om stijgende inflatierisico's te bestrijden- waardoor de rentecurve hoger wordt en de groeicompartimenten van de markten omlaag. Terwijl
januari snelle, krachtige stijlrotaties en marktbewegingen produceerde, begon februari met meer stabiliserende tendensen, voordat hij zich uiteindelijk
verslechterde toen de maand voorbij was – wederom om de mondiale aandelenmarkten te doen dalen. Februari bleek een combinatie van twee
verhalen: In de eerste helft bleven rentestijgingen en inflatie centraal staan. In de tweede helft is de aandacht ook verschoven naar de Russische invasie
van Oekraïne en naar de steeds vijandigere acties en retoriek (nucleaire hoogwaarschuwing, enz.), die zowel de groei als de rentevoetverwachtingen
hebben gedempt in vergelijking met de eerste helft van de maand. Gedreven door deze gebeurtenissen, stegen de defensieve onderdelen van de
markt en veilige havens zich gedurende de maand, inclusief goud en de Amerikaanse dollar. Terwijl de Russische invasie van Oekraïne het centrale punt
bleef in maart, kwamen de mondiale aandelenmarkten een beetje terug op maar niet genoeg om te voorkomen dat het hun slechtste kwartaal werd
sinds het begin van de pandemie.
Gedurende het tweede kwartaal bleef de opgaande inflatoire druk de centrale banken ertoe dwingen om verder te profiteren van hun voorbijgaande
narratief en de financiële omstandigheden agressief aan te scherpen. De aandachtspunten bleven grotendeels hetzelfde, terwijl verliezen werden
veroorzaakt door meerdere factoren, waaronder het conflict tussen Rusland en Oekraïne, extra druk op de toeleveringsketens en groeiende angst dat
de steeds agressievere centrale banken zullen worstelen om alles tot een goed eind te brengen. Als extra factor werden strenge Chinese lockdowns
aangekondigd. Als gevolg van de vele bewegende factoren bleven de marktdeelnemers schijnbaar verbijsterd over de richting waarin we naartoe
gingen – is dit een eenvoudige tussentijdse correctie of is het het begin van een recessie? – hierdoor bewogen de markten schizofreen, wat blijkt uit
krachtige reacties op nieuws en snelle veranderingen van stemming. Powell, hoofd van de FED verpletterde in mei herhaaldelijk de verwachtingen van
een 75bps rente stijging – maar reeds in juni werd hij gedwongen om van gedachten te veranderen, omdat de inflatiedruk weer op zijn kop stond
waardoor de FED gedwongen werd de nu historische aanpassing naar 75bs te doen.
Naarmate het kwartaal voorbij ging, leken de centrale banken steeds meer op weg de vragende-economie aan te passen door een strenger beleid.
Recente gegevens van de huizen-/bouwmarkten en detailhandelsverkopen, in combinatie met andere indicaties van minder vlotte energie-, voedsel- en
metaalmarkten, leverden vroege aanwijzingen op dat het strakkere beleid mogelijk zijn tol begint te eisen op de vraag, waardoor de hoop wordt
aangewakkerd dat de inflatie piekt. Dus hoewel het thema van stagflatie dit jaar tot dusver centraal stond toen de groeivooruitzichten vertraagden en
de inflatie aanhield, verschoof de focus een beetje van stagflatie naar meer naar stagflatie/recessie naarmate het kwartaal verstreek, waardoor inflatie
begunstigden zoals energie, grondstoffen en materialen in een sell-off kwamen en meer defensieve sectoren beter presteerden. Op dezelfde manier
heeft dit de focus meer verlegd naar de fundamenten in vergelijking met het rendementsgedreven waarderingsverhaal dat de markt in de eerste helft
van het jaar domineerde. Beleggers zullen in de tweede helft van het jaar op zoek gaan naar signalen en de inkomende inflatiecijfers om de toestand
van de macro-economische vooruitzichten en de implicaties voor aandelen te bepalen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– 18.271.829 85.790.652 82.807.124 -2.983.528

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

2.434,68 5.519,68 11.359,17 9.439,08 -1.920,09

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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ALLIANZ ODDO BHF POLARIS BALANCED

30/06/2022

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*

€ 1097,72

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,20% -3,82% -7,70% -13,20% -8,32% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 12,22%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

06/2202/2210/2106/2102/2110/2009/04/20

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

11,53

-8,32

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

Spreiding obligaties per looptijd (%)

2520151050

3,3 (-1,46)<1 jaar

15,4 (+3,09)1-3 jaar

17,2 (+3,75)3-5 jaar

8,6 (-2,23)5-7 jaar

3,9 (-3,35)7-10 jaar

0,7 (+0,73)20-25 jaar

0,9 (-0,05)>30 jaar

Sectorspreiding aandelen (%)

2520151050

12,80 (-1,20)Industrie

9,90 (-3,90)Technologie

7,20 (+1,80)Financiële diensten

7,10 (+0,00)Gezondheid

6,20 (+0,10)Consumptiegoederen

4,90 (-0,90)Consumptiediensten

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

0,20 (+0,20)Basismaterialen

Geografische spreiding (%)

100806040200

54,39 (+2,64)Europa

32,67 (-3,09)Noord-Amerika

6,39 (+0,77)Cash

2,89 (+1,32)Opkomende landen

0,92 (-0,52)Azië

0,43Andere

Spreiding obligaties per rating (%)

100806040200

2,6 (+2,58)AA

20,8 (+9,34)A

72,9 (-7,84)BBB

1,9 (-4,00)BB

1,8 (-0,08)NR

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur 1,45

Zurich Insurance Group Ag 1,43

Thermo Fisher Scientific Inc 1,40

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,39

Alphabet Inc-Cl C 1,35

Synopsys Inc 1,30

Wolters Kluwer 1,28

Euro Stoxx 50     Sep22 -1,26

Reckitt Benckiser Group Plc 1,26

Capgemini Se 1,19

Totaal 10,79

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 39,60 391,42 383,60 -7,82

Aandelen 49,04 571,48 475,01 -96,48

Instellingen voor collectieve
belegging

4,99 54,27 48,34 -5,93

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

6,39 60,51 61,89 1,38

Afgeleide producten -0,03 -0,67 -0,24 0,42

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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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
Sinds 14 februari hebben wij een lichte onderweging in aandelen. Bovendien hebben we onze cashpositie verhoogd. In de huidige volatiele
omstandigheden is het volgens ons van cruciaal belang dat we een selectie van kwaliteitsaandelen aanhouden en breed diversifiëren, en daarbij
rekening te houden met verschillen tussen bedrijven, sectoren en landen. Er zijn kansen te vinden in verschillende sectoren, bijvoorbeeld in de
gezondheidszorg, waar aandelen profiteren van de noodzaak om behandelingen die door de coronacrisis waren uitgesteld, in te halen. Ook bij
fabrikanten van consumptiegoederen, zoals levensmiddelen of schoonmaakartikelen, gaan de zaken goed, ongeacht de toestand van de economie. En
wat in tijden van hoge inflatie vooral belangrijk is: dergelijke merkfabrikanten hebben het prijszettingsvermogen om de hogere kosten aan hun klanten
door te berekenen. Gezien de stijgende rente hebben we ook onze blootstelling aan verzekeringsmaatschappijen opgetrokken. Nieuw in onze
aandelenportefeuille was de Amerikaanse medische groep United Health, die verzekeringen en IT-diensten aanbiedt en ook klinieken exploiteert. In
plaats daarvan hebben we verschillende andere aandelenposities in de gezondheidszorg verlaagd, zoals Stryker en Medtronic. Ook hebben we delen
van onze posities in Microsoft en Assa Abloy van de hand gedaan. We hebben de hogere rente op bedrijfsobligaties aangegrepen om te beleggen in
aantrekkelijk gewaardeerde obligaties. De duration van de obligatieportefeuille is ongeveer 3,8 jaar.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– 7.943.139 38.761.753 40.560.972 +1.799.219

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

715,58 727,46 1.077,00 968,58 -108,42

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 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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AI SECURICASH

30/06/2022

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Invest 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 (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*

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -0,53% 0,00% -0,21% -0,53% -1,05% -3,20% -1,08% -5,25% -1,07%

Referte-index -0,29% -0,05% -0,15% -0,29% -0,58% -1,51% -0,50% -2,22% -0,45%

2017 2018 2019 2020 2021

-0,61% -1,12% -1,03% -1,04% -1,15%

-0,36% -0,37% -0,40% -0,47% -0,54%

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR¹

90 90

100 100

110 110

05/2205/2105/2005/1905/1806/17

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

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-1,11
-1,02 -1,03

-1,15
-1,05

-0,36 -0,37
-0,44 -0,49

-0,58

n  Fonds           n  Referte-index

RISK/RETURN INDICATOREN*
3 jaar 5 jaar

Active Return (%) -0,58 -0,62

Alpha (%) -0,08 -0,08

Beta 0,13 0,18

Correlatiecoëfficiënt 0,02 0,03

Informatieratio -4,09 -4,86

Sharpe ratio -4,41 -5,25

Treynor ratio -0,05 -0,04

Tracking error (%) 0,14 0,13

Volatiliteit (%) 0,14 0,13

* 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 (%)

100806040200

48,37 (+10,91)Financiële instellingen

23,74 (+7,23)Staatsleningen

13,98 (-6,23)Industrie

9,93 (-9,17)Andere sectoren

3,53 (-0,77)Openbare sector

0,24 (-2,04)Overheidsinstellingen

0,21 (+0,21)Covered Bonds

Geografische spreiding (%)

50403020100

33,19 (+5,93)Italië

20,24 (-3,52)Frankrijk

10,21 (+6,79)Verenigde Staten

9,71 (-0,29)Duitsland

6,73 (-4,79)Spanje

5,04 (-0,90)Groot-Brittanië

4,37 (+3,80)Zwitserland

1,83 (-0,64)België

0,96 (-1,55)Zweden

0,38 (-0,65)Nederland

0,14 (-1,59)Denemarken

Spreiding per beleggingsinstrument (%)

6050403020100

49,60Obligatie met vaste rentevoet

16,72Obligaties met variabele
rentevoet

13,07Verhandelbare
schuldinstrumenten

11,69Repo

7,16Schatkistcertificaten

1,69Commercial Paper

0,04Swap

0,03Collateral

Belangrijkste posities (% van de MV, zonder cash & repo)

Italy, Republic of (Ter.) 0,23

BNP Paribas SA 0,06

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,04

BMW Finance NV 0,04

Goldman Sachs Group Inc, The 0,03

BPCE SA 0,03

Enel Finance International NV 0,03

ALD SA 0,03

UniCredit SpA 0,03

Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,02

Totaal 0,54

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 62,74 2.130,47 2.604,18 473,72

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

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

39,92 1.508,55 1.657,00 148,44

Afgeleide producten 0,04 0,01 1,57 1,56

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

Zicht- of termijnrekeningen -2,69 -58,50 -111,82 -53,31

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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AI SECURICASH - 30/06/2022

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 het eerste halfjaar kwam de Europese Centrale Bank (ECB) onder toenemende druk te staan om haar monetair beleid te normaliseren. In het tweede
kwartaal zwichtte de bank uiteindelijk voor de aanzwellende oproepen om in te grijpen en de inflatie te beteugelen, en stelde ze een renteverhoging in
juli – nadat haar effectenaankoopprogramma is afgelopen – in het vooruitzicht. De ECB zinspeelde op drastischer renteverhogingen later dit jaar,
waarbij de leenkosten tegen eind september voor het eerst in acht jaar boven nul zouden uitkomen. Bijgevolg daalde het fonds iets in waarde. Tegen
het einde van de verslagperiode bedroeg de rentegevoeligheid van het fonds 0,2 jaar. Met A- als gemiddelde kredietkwaliteit (classificatie Standard &
Poor's) behoorde het fonds tot het hoogwaardige segment.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

12.892.723 26.206.037 15.602.345 33.889.501 +18.287.156

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

2.816,20 3.299,25 3.580,52 4.150,93 +570,41

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.

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

 

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 PIMCO CLIMATE BOND

30/06/2022

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*

€ 846,32

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,68% -3,66% -7,96% -13,68% – – – – –

Referte-index -14,30% -2,99% -8,05% -14,30% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

– – – – –

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2131/08/21

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

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 - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Niet-gelabelde Groene Obligaties volgens uitsplitsing naar activiteit

100806040200

48,00 (-17,00)Hernieuwbare energie

32,00 (+29,00)Koolstofarm transport

20,00 (+13,00)Duurzaam landgebruik &
marine

Uitsplitsing van klimaatleiders per thema

806040200

37,00 (+37,00)Duurzame financiering

21,00 (+0,00)Groene gebouwen

15,00 (+11,00)Groene ICT

10,00 (+5,00)Duurzaam landgebruik &
marine

9,00 (+2,00)Circulaire economie

8,00 (-4,00)Koolstofarm transport

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)²

BNP PARIBAS SR UNSEC 1,40

KILROY REALTY LP SR UNSEC 1,10

VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC 1,10

ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A 0,90

HAT HOLDINGS I LLC/HAT SR UNSEC 144A 0,90

KOJAMO OYJ SR UNSEC SMR 0,90

SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC SOFR 0,90

VONOVIA SE SR UNSEC 0,90

UBS AG JR SUB COCO 0,80

ING GROEP NV JR SUB COCO RVC 0,70

Totaal 9,60

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 77,81 204,16 2,04 -202,12

Aandelen 0,00 0,36 0,00 -0,36

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 -12,64 -33,03 -0,33 32,69

Onroerende goederen 17,80 59,09 0,47 -58,63

Zicht- of termijnrekeningen 17,03 57,90 0,45 -57,45

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

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 - 30/06/2022

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
Vanwege de aanhoudende inflatiedruk daalden risicovolle activa in de maand juni. De wereldwijde aandelenkoersen zakten, de kredietspreads (het
verschil in rente tussen twee obligaties met een vergelijkbare looptijd maar met een verschillende kredietkwaliteit) verruimden en de energieprijzen
daalden enigszins doordat het risico op een recessie groter is geworden. Geconfronteerd met een verhoogd inflatierisico zagen de centrale banken zich
genoodzaakt tot verdere monetaire verstrakkingen, waardoor de rentes op staatsobligaties uit ontwikkelde landen over de hele linie zijn gestegen. In
de eerste helft van de maand steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente significant met een piek van 3,47%, maar aan het einde van de maand was de rente
weer gedaald tot 3,01%.

Positieve bijdragen aan het rendement
• Positionering op de rentecurve van Europese kernlanden

Negatieve bijdragen aan het rendement
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in de rentegevoeligheid (duratie) van ontwikkelde markten
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in bedrijfsobligaties van hoge beleggingskwaliteit, voornamelijk groene
obligaties van vastgoedfondsen, nutsbedrijven en financiële instellingen
• Long-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in groene obligaties en hoogrentende bedrijfsobligaties van
toonaangevende bedrijven op klimaatgebied uit sectoren als de auto-industrie en nutsdiensten

Over het algemeen vinden we kansen in actief beheerde obligaties aangezien de volatiliteit in de markten hoog blijft. 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 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– – 574.151 607.477 +33.326

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– – 288,48 262,26 -26,22

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 30/06/2022, 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

 

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 ALL CHINA EQUITY

30/06/2022

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*

€ 895,76

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -10,36% 8,00% 6,13% -10,36% – – – – –

Referte-index -4,03% 10,49% 9,52% -4,03% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

– – – – –

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2123/08/21

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

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 - 30/06/2022

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

403020100

20,9 (+1,82)
21,0

Cyclische consumptiegoederen

15,7 (+2,81)
16,0

Financiële diensten

11,0 (-1,85)
10,1

Industrie

10,5 (+1,85)
11,0

Communicatiediensten

10,2 (-4,08)
8,7

Informatietechnologie

9,9 (-0,06)
10,2

Niet-cyclische
consumptiegoederen

7,7 (-0,36)
7,2

Grondstoffen

6,6 (-1,45)
7,2

Gezondheid

3,4 (+0,01)
3,1

Vastgoed

4,0
5,4

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

1501209060300

98,8 (+0,68)
99,5

China

1,2 (-0,68)
0,0

Taiwan

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

Hong Kong

0,0 (+0,00)
0,1

Verenigde Staten van Amerika

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

TENCENT HOLDINGS LTD 7,31

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 5,76

MEITUAN-CLASS B 3,04

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,92

JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 2,70

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 2,24

CITIC SECURITIES CO LTD-H 2,22

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,22

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 2,17

NETEASE INC 1,98

Totaal 32,56

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,34 1.362,71 1.410,03 47,32

Instellingen voor collectieve
belegging

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

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,32 63,11 18,99 -44,12

Afgeleide producten -0,01 -0,14 -0,13 0,01

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

Zicht- of termijnrekeningen 0,35 -0,84 4,95 5,79

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.

51



ALLIANZ GI ALL CHINA EQUITY - 30/06/2022

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 bleef in de eerste helft van 2022 achter bij de benchmark, de MSCI China All Shares. De geopolitieke gebeurtenissen en een opflakkering van
de coronabesmettingen die tot lockdowns van belangrijke steden zoals Shanghai leidde, resulteerde in een periode van extreme markt- en
economische volatiliteit. De portefeuille-activiteit in het eerste halfjaar bestond in het toevoegen van blootstelling aan internet en e-commerce, omdat
we bemoedigende signalen zien dat de regeldruk over zijn piek heen is. Dit zal naar verwachting voor enige verlichting zorgen in een sector die sterk
onder druk staat. We hebben ook infrastructuuraandelen bijgekocht, zoals bouwmaterialen en aanbieders van bouwtechnische diensten, die
waarschijnlijk zullen profiteren van een gunstiger beleidsklimaat. Aan het einde van de periode is de voornaamste positionering een overweging in de
sector informatietechnologie en een onderweging in nutsdiensten. Voor de nabije toekomst zijn we voorzichtig optimistisch, omdat de kans op een
economisch herstel in China steeds reëler wordt. De portefeuille blijft evenwichtig verdeeld over aan de beurzen van het Chinese vasteland genoteerde
aandelen (onshore-aandelen) en aandelen uit offshore-markten zoals Hongkong. De fondsstrategie blijft gericht op aandelen die voldoen aan onze
criteria van hoogwaardige groei tegen een redelijke prijs.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– – 821.530 1.790.791 +969.261

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.617,76 1.502,26 -115,50

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

"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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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*

€ 886,29

RETURN¹
30/06/2022 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds -13,81% -3,81% -8,33% -13,81% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

*netto inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2123/08/21

n  Fonds (basiswaarde = 100)

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

28,65 (+3,18)Gezondheidszorg

24,82 (-2,68)Technologie

23,95 (+0,08)Global Climate Bond

22,58 (+22,58)Inflatie obligaties

Overzicht van de posities (% van de marktwaarde)

50403020100

28,52 (+3,05)Lyxor MSCI World Health Care

24,70 (-2,80)Invesco Technology S&P US
Select Sector

23,84 (-0,03)PIMCO GIS Climate Bond Fund

22,47 (+22,47)Allianz Inflatie obligaties

0,47 (+0,47)Cash

Aandeel onderliggende fondsen in de performance

0-20-40-60-80

-7 (-28,94)Lyxor MSCI World Health Care

-26 (-17,82)PIMCO GIS Climate Bond Fund

-27 (-26,75)Allianz Inflatie obligaties

-41 (-92,48)Invesco Technology S&P US
Select Sector

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Sinds

31/12/2021
Obligaties 46,31 1,19 1,83 0,64

Aandelen 53,22 1,34 2,11 0,77

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

Andere 0,47 0,02

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.

54



ALLIANZ FIT FOR GROWTH - 30/06/2022

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Benelux – Belgian branch FONDSBEHEERDER

Maarten Charlier

(sinds 23/08/2021)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De markt balanceert tussen de vrees voor inflatie die de rente doet stijgen en de vrees voor een recessie die aandelen doet dalen. Hierdoor boekt de
markt de slechtste performance sinds 2008 voor aandelen en waarschijnlijk sinds 1994 voor obligaties. De zwakke correlatie tussen aandelen en
obligaties die vaak wordt waargenomen in dalende aandelenmarkten, speelde deze keer niet mee. De redenen liggen op de spectaculaire
prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne voor energie en graan en door de Covid-pandemie die vooral in China productieproblemen
veroorzaakte.
Aandelen noteerden ook fors lager: de wereldwijde aandelenindex daalde met 13,5% en de eurozone return index (Eurostoxx50) met 17,9%.
De obligatiesector en de technologiesector werden afgestraft door de stijgende rentevoeten en de lagere vooruitzichten. Daarentegen hield de
gezondheidssector mooi stand dit eerste semester.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Sinds 31/12/2021

– – 1.554.819 2.437.495 +882.676

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

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.

Allianz Benelux NV
Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11
www.allianz.be
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