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P.2/6* Risicoprofiel van 1 tot 7 waarbij 1 het laagste risico is en 7 het hoogste risico.

NAAM VAN HET  
BELEGGINGSFONDS CATEGORIE KENMERKEN RISICOPROFIEL* BELEGGINGS-

HORIZON

AMUNDI

Amundi First Eagle 
International Fund (ex 
International Sicav) EUR 
HDG CAP

Gemengd

Het compartiment streeft ernaar om voor de beleggers een groei van de inkomsten te behalen door een 
spreiding van de beleggingen over de verschillende activaklassen en door een beleid op basis van waarde-
ring. Om dit doel te bereiken, investeert het fonds twee derden van zijn netto activa in aandelen, aandeel- 
en obligatie effecten zonder beperking op beurskapitalisatie, geografische spreiding of allocatie van een 
deel van de activa van het fonds in een specifieke activaklasse of specifieke markt. Het investeringsproces 
baseert zich op een grondige analyse van de financiële en commerciële toestand van de uitgevers, de 
perspectieven in de markt en andere elementen.

4 > 5 jaar

BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.

BGF - Global Allocation 
Fund A2 EUR HDG Gemengd

Het fonds Global Allocation streeft naar een maximaal rendement op uw belegging. Het fonds belegt wereld-
wijd in aandelen, obligaties en kortlopende effecten van bedrijven en Staten, zonder beperking.
In normale marktomstandigheden, belegt het Fonds minstens 70% van zijn totale activa in bedrijfs- en/of 
staatseffecten.

4 3 à 5 jaar

BGF Global Multi-Asset 
Income Fund A2 CAP 
EUR Hedged

Gemengd

Het fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de
kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen (en andere effecten), 
schuldbewijzen (zoals obligaties), fondsen, cash, deposito’s en geldmarktinstrumenten (d.w.z.
met een korte looptijd).

5 > 5 jaar

BGF - Global Multi Asset 
Income A2 Eur Gemengd

Het fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de 
kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het fonds belegt wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aande-
len), vastrentende effecten (zoals obligaties), fondsen, cash, deposito’s en geldmarktinstrumenten (d.w.z. 
schuldbewijzen met een korte looptijd).

5 > 5 jaar

CARMIGNAC GESTION 

Carmignac  
Patrimoine A Gemengd

Het doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan 3 jaar. De 
referentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 50% uit de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD), 
berekend met herbelegde netto dividenden, en voor 50% uit de wereldindex voor obligaties Citigroup WGBI 
All Maturities, berekend op basis van herbelegde coupons.

4 3 jaar

Carmignac Sécurité  
EUR CAP Obligaties

Het fonds streeft ernaar om op een termijn langer dan 3 jaar  beter te presteren dan zijn referentie-index. 
De referentie-index is volgende samengestelde index : voor 50% de wereldindex  MSCI AC WORLD NR 
(USD), berekend obv herinvestering van de netto dividenden, en voor 50% de obligatie wereldindex Citigroup 
WGBI All Maturities, berekend obv herinvestering van de coupons.

2 2 jaar

CPR ASSET MANAGEMENT 

CPR Invest  
- Dynamic Class A Gemengd

CPR Invest - Dynamic (het “Feedercompartiment”) belegt in het T-deelbewijs van CPR Croissance Dyna-
mique, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds (het “Masterfonds”). De beleggingsdoelstelling van 
het Feedercompartiment is dezelfde als die van het Masterfonds. Het beleggingsdoel van het hoofdfonds is 
om op lange termijn beter te presteren dan de composite benchmark: [20% J.P. Morgan GBI Global Index 
Hedge Return in euro + 80% MSCI World Index Net Return in euro’s met een verwachte maximumvolatiliteit 
van 20%.]

6 > 5 jaar
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NAAM VAN HET  
BELEGGINGSFONDS CATEGORIE KENMERKEN RISICOPROFIEL* BELEGGINGS-

HORIZON

FIDELITY (LUXEMBOURG) 

Fidelity America EUR 
CAP Aandelen

Het fonds investeert 70% van zijn activa in aandelen van Amerikaanse bedrijven. De beheerder beoogt 
investeringen in bedrijven die ondergewaardeerd zijn, omdat ze verwaarloosd zijn of te weinig in aanmerking 
worden genomen.

5 5 jaar

Fidelity Emerging Market 
Fund EUR CAP Aandelen

Het fonds investeert 70% van zijn activa in aandelen van bedrijven uit gebieden die in volle economische 
expansie zijn, zoals Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. 
De beheerder investeert in bedrijven van buitengewone kwaliteit, aantrekkelijke noteringen voorleggen en 
die in staat zijn om duurzame rendementen te genereren.

6 5 jaar

Fidelity Pacific Fund EUR 
CAP Aandelen

Het fonds investeert 70% van zijn activa in aandelen van bedrijven uit de regio Azië-Stille Oceaan, hier 
inbegrepen maar niet beperkt tot Japan, Australië, China, Hong Kong, India, Indonesië, Korea, Maleisië, 
Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Taiwan en Thailand. De beheerder past een ‘bottom-up’ aanpak toe bij de selec-
tie van effecten, door de klemtoon te leggen op de bedrijven die de beste waardering aanbieden rekening 
houdend met hun groeiperspectieven op lange termijn, rendement op het kapitaal en de kwaliteit van het 
hun management.

6 5 jaar

FF Global Multi Asset 
Tactical Defensive Fund 
A HDG 

Gemengd
Het fonds streeft naar stabiele groei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in een waaier van activa 
die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity’s, vastgoed en contanten. In normale marktomstan-
digheden zal het fonds minstens 65% van zijn totaal vermogen beleggen in obligaties en contanten.

3 5 jaar

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Diversified Con-
servative Fund A (ACC) 
EUR

Gemengd

Het investeringsdoel van het compartiment is het behalen van een combinatie van lopende inkomsten en 
een meerwaarde van het kapitaal op lange termijn, een rendement beogend van 2% (netto opbrengst) 
volgens de EURIBOR op een glijdende periode van 3 jaar. Het fonds streeft zijn doel te bereiken met een 
jaarlijkse volatiliteit, in normale marktomstandigheden, tussen 3 en 5 %.

3 3 jaar

INVESCO ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A. 

Invesco Euro Equity 
Fund EUR CAP Aandelen

Het fonds streeft ernaar op lange termijn beter te presteren dan de index MSCI EMU Index - NR (EUR). Het 
fonds investeert 90% van zijn liquide waarde in aandelen van bedrijven die genoteerd staan op markten 
binnen de eurozone.

6 -

Invesco Global Targeted 
Returns Fund Gemengd

Het fonds streeft ernaar om een positief totaal rendement te genereren in alle marktomstandigheden over 
een glijdende periode van 3 jaar. Het beoogt een bruto rendement van 5% bovenop de EURIBOR 3 maand 
(of een gelijkwaardige referentie-index) met een volatiliteit dat voor de helft lager ligt dan de wereldwijde 
aandelenmarkten, over dezelfde periode van 3 glijdende jaren.

3 3 jaar

Invesco Pan European 
High Income Fund Class A Gemengd

De doelstelling van het Fonds is de Aandeelhouders een vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken 
dankzij een gediversifieerde portefeuille, dynamisch beheerd en belegd in Europese vastrentende effecten 
van hoog rendement en, in een minder mate, in aandelen.

4 5 jaar
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NAAM VAN HET  
BELEGGINGSFONDS CATEGORIE KENMERKEN RISICOPROFIEL* BELEGGINGS-

HORIZON

JPMORGAN ASSET MGMT (EUROPE)

JPM Emerging Markets 
Strategic Bond A CAP 
EUR HDG

Obligaties

Het Compartiment zal het merendeel van zijn activa investeren in schuldbewijzen uitgegeven of gegaran-
deerd door overheden van opkomende industrielanden of hun agentschappen, door Staten en regionale 
overheden en supranationale organisaties of door bedrijven gevestigd in opkomende industrielanden of die 
het merendeel van het economische activiteiten daar uitoefenen. Het wisselrisico is ingedekt.

4 niet bepaald

JPM Global Bond Oppor-
tunities Fund - EUR 
Hedged CAP

Obligaties

Het Compartiment investeert minstens 67% van zijn activa (liquide en quasi liquide middelen niet meege-
rekend) ofwel direct ofwel via afgeleide financiële instrumenten in schuldpapier waaronder schuldpapier 
uitgegeven door overheden of hun agentschappen, staten of regionale overheden, supranationale organi-
saties et bedrijven, evenals effecten gekoppeld aan activa (ABS) en hypotheekleningen (MBS) (gedekte 
obligaties inbegrepen) en in vreemde munten. De uitgevers van deze effecten kunnen gevestigd zijn in om 
het even welk land, groeiende industrielanden inbegrepen.

5 niet bepaald

JPM Global Income A 
(acc) - EUR Gemengd

Het Fonds zal voornamelijk beleggen in schuldeffecten, aandelen en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s). De 
emittenten van deze effecten kunnen gevestigd zijn in een bepaald land, inclusief groeiende industrielanden. 
De referentie index is 40 % Bloomberg Barclays US High Yield Index 2% (Total Return Gross) Hedged to 
EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit 
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.

4 niet bepaald

JPM - Global Macro 
Opportunities Fund A Eur Gemengd

Dit Fonds belegt voornamelijk in aandelen, contanten, converteerbare obligaties, vastrentende effecten en 
schuldbewijzen met een variabele rente en geldmarktinstrumenten, terwijl het de voorkeur geeft aan aande-
len. De blootstelling van het Fonds aan aandelen houdt verband met de blootstelling van de beleggers aan 
de schommelingen van de aandelenmarkten, en als gevolg daarvan mogen ze verwachten dat de waarde 
van het compartiment dagelijks zal stijgen en dalen.

5 5 jaar

LA FRANÇAISE AM INTERNATIONAL 

Beobank Core Fund Gemengd

Het compartiment streeft naar een optimaal rendement door bij een doelvolatiliteit van 12% (behalve in 
uitzonderlijke marktomstandigheden) zijn aandelenblootstelling actief te beheren binnen een bandbreedte 
van 30 tot 70%. Daartoe worden de beleggingen gespreid over verschillende activaklassen (bijv. hoogren-
tende waarden en effecten van opkomende landen) en worden er volgens het “open-architectuur”-principe 
fondsen geselecteerd die de gewenste blootstelling bieden.
Het Fonds is geen index noch referentie index, maar de belegger kan verwijzen naar de volgende samenge-
stelde indicator: 50% FTSE World (FTREWRLD Index) + 50% Barclays Euro Aggregate (LBEATREU Index) ).

5 3 jaar

Beobank Dynamic  
Fund Classe B Gemengd

Het fonds streeft ernaar een hogere performance (netto zonder kosten) te behalen dan die van de referen-
tie-index samengesteld uit: 65% MSCI World TR EUR + 35 % Barclays Euro Aggregate TR EUR. Hiertoe wil 
het zijn performance optimaliseren via discretionair beheer, waarbij een diversificatie wordt gecombineerd 
op aandelenmarkten en rentemarkten uit diverse geografische zones, met inachtneming van vooraf vast-
gelegde blootstellingsgrenzen (maximum 75% in aandelen, 45% renteproducten).

4 7 jaar
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NAAM VAN HET  
BELEGGINGSFONDS CATEGORIE KENMERKEN RISICOPROFIEL* BELEGGINGS-

HORIZON

Beobank Moderate Fund 
Classe B Gemengd

Het fonds streeft ernaar een hogere performance (netto zonder kosten) te behalen dan die van de refe-
rentie-index samengesteld uit: 70% Barclays Euro Aggregate TR € + 30% MSCI World TR €. Hiertoe wil 
het zijn prestaties optimaliseren via discretionair beheer, waarbij een diversificatie wordt gecombineerd op 
rentemarkten en aandelenmarkten uit diverse geografische zones, met inachtneming van vooraf vastgelegde 
blootstellingsgrenzen (maximum 30% in aandelen, 100% renteproducten).

4 3 jaar

La Française Lux -  
Multistrategies  
Obligataires Class B

Obligatie
Het fonds streeft ernaar om inkomsten en kapitaalgroei te genereren (totaal rendement). Meer bepaald, 
heeft het fonds als doel om de referentie-index (Euribor op 3 maanden) te overtreffen (netto zonder kosten) 
met minstens 3,5% over een gegeven periode van 3 jaar.

3 3 jaar

LA FRANÇAISE AM

La Française  
Rendement  
Global 2025

Obligatie

Het fonds streeft ernaar om gedurende de aanbevolen beleggingshorizon van 8 jaar vanaf de ingangsdatum 
van het fonds tot 31 december 2025, een hogere netto uitgave te behalen dan de Franse staatsobligaties 
op einddatum in 2025 in EUR. De potentiële winstgevendheid van het beleggingsfonds zal het resultaat 
zijn van zowel de waardering van opgebouwde coupons van obligaties in de portefeuille als veranderingen 
in kapitaal als gevolg van renteschommelingen.
Het fonds zal worden gesloten voor inschrijving op 31 maart 2020.

4 31/12/2025

La Française  
Trésorerie - B Monetair Het doel van La Française Trésorerie is marktopportuniteiten te zoeken op korte looptijden, met als doel een 

rendement te bieden dat gelijk is aan de gekapitaliseerde EONIA, na aftrek van beheerskosten. 1 < 1 jaar

ROBECO LUXEMBOURG

Robeco High Yield Bonds 
CAP EUR Obligaties

Robeco High Yield Bonds belegt in bedrijfsobligaties met een rating onder de Investment Grade die voor-
namelijk zijn uitgegeven door Amerikaanse en Europese emittenten. De portefeuille is breed gespreid over 
ongeveer 250 emittenten, met een structurele voorkeur voor segmenten met een High Yield (BB/B) rating.

4 5 jaar

Robeco QI Dynamic 
Duration DH EUR CAP Obligaties Robeco QI Global Dynamic Duration belegt wereldwijd in Investment Grade staatsobligaties. Het fonds 

gebruikt obligatiefutures om de looptijd (rentegevoeligheid) van de portefeuille aan te passen. 3 3 jaar

RobecoSAM Smart  
Materials Fund B EUR 
CAP

Aandelen

Het doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Om dit te doen, belegt het Fonds in 
aandelen van bedrijven over de hele wereld (inclusief groeiende industrielanden)
actief op het gebied van grondstoffen, winning en gebruik van grondstoffen en innovatieve alternatieve 
materialen.

5 5 jaar

ROBECO BP Global  
PREMIUM EQUITIES Aandelen

Robeco BP Global Premium Equities is een fonds dat op een flexibele manier belegt in alle marktkapita-
lisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is 
gebaseerd op fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke 
waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. 

5 5 jaar



NE
A 

/ C
om

m
un

ic
at

io
n 

/ F
ic

he
 fo

nd
s 

d’
in

ve
st

is
se

m
en

t /
BE

OP
AT

 -
  0

3/
20

18

North Europe Life Belgium
Pleinlaan 11
1050 Brussel

IBAN BE31 9540 1981 8155 – BIC CTBKBEBX 
Onderneming toegelaten onder codenummer 0956

www.nelb.be


