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Helaas is het tijdperk nog niet aangebroken waarin we COVID-19 
niet langer hoeven te vermelden in onze kwartaalrapporten. De 
laatste drie maanden geraakten de vaccinatiecampagnes in rijke 
landen op kruissnelheid, waardoor het aantal nieuwe besmettin-
gen sinds eind april wereldwijd is gedaald. In dit stadium zijn de 
voornaamste ontwikkelde economieën erin geslaagd een grote 
meerderheid van hun risicopopulatie (personen met comorbidi-
teit) in te enten. In de VS heeft de helft van de bevolking al twee 
dosissen gekregen, terwijl dat in Europa 35% is. De groeilanden, 
die niet massaal vaccins konden aankopen, hebben nog steeds 
een sterke achterstand waardoor dit virus trager uit de wereld 
zal verdwijnen. In deze context is de opkomst van een nieuwe 
variant, de Deltavariant of Indiase variant, niet verrassend, maar 
wel verontrustend omdat deze virusstam 40% tot 60% besmet-
telijker is. Deze stam zal tegen deze zomer waarschijnlijk ook de 
meest voorkomende variant zijn in Europa en de VS. Uit statis-
tieken blijkt echter dat de Deltavariant veel minder schadelijk is 
en niet tot meer ziekenhuisopnames leidt. Tot dusver hebben 
beleggers ervoor gekozen om verder te kijken dan de coronacri-
sis in de veronderstelling dat de vaccins het probleem op lange 
termijn wel gaan oplossen. Beleggers hebben hun aandacht 
eerder gevestigd op de opeenvolgende stimuleringspakketten 
in de VS.

Na in maart een relanceplan van 1.900 miljard euro te hebben 
laten goedkeuren, heeft Joe Biden namelijk aangegeven in de 
voetsporen te willen treden van een andere Democratische pre-
sident, F.D. Roosevelt, door een kolossaal nieuw investerings-
programma aan te kondigen met de naam “Build Back Better”. 
Het gaat om 4.000 miljard dollar in twee schijven van elk circa 
2.000 miljard: een eerste voor infrastructuurwerken en de eco-
logische transitie, en een tweede voor onderwijs en sociale 
zaken. De financiering van dit kolossale plan lokte logischerwijze 
politieke onenigheid uit in het Democratische kamp met lange 
discussies tot gevolg. Eind juni, na maanden onderhandelen, 
kon de Amerikaanse president eindelijk een tweepartijenakkoord 
aankondigen dankzij de steun van tien Republikeinse senatoren. 
Dit akkoord betreft echter enkel het eerste luik van het plan, dat 
1.200 miljard dollar aan investeringen voorziet over een periode 
van acht jaar (waarvan 973 miljard over een periode van vijf jaar). 
Niet alleen is dat bedrag slechts een fractie van wat Biden oor-
spronkelijk voor ogen had, maar er is ook geen enkele garantie 
dat hij de 60 stemmen zal behalen die in de Senaat nodig zijn om 
dit eerste luik definitief goed te keuren. Het tweede luik, dat de 
zogenaamde “menselijke” infrastructuur betreft, zal waarschijn-
lijk in het najaar het voorwerp uitmaken van een begrotingsaf-
stemming (een procedure die het mogelijk maakt om dit project 
enkel met democratische stemmen goed te keuren).

Na zelf ook een reeks politieke patstellingen te hebben gekend in 
het kader van haar herstelplan “Next Generation EU” afgelopen 
winter, rondde de EU eind mei het ratificatieproces af over het 
besluit dat de lidstaten toelaat om gezamenlijk schulden aan 
te gaan. Eens deze stap was gezet, kon Brussel het startschot 
geven voor een gemeenschappelijke lening door op 15 juni  

20 miljard euro op te halen op de financiële markten via een 
tienjaarsobligatie. Zo kan 672 miljard euro worden verdeeld onder 
de 27 lidstaten in de vorm van subsidies en leningen. Sinds eind 
april werden 23 nationale investerings- en hervormingsplannen 
ter goedkeuring voorgelegd aan Brussel. De zuidelijke landen, 
die het hardst werden getroffen door de crisis, kregen als 
eerste definitief groen licht van de Commissie, die daarmee de 
solidariteit tussen de lidstaten wil benadrukken. 

De economische cijfers die in de loop van het kwartaal werden 
gepubliceerd wezen allemaal op een duidelijke verbetering van 
de situatie wereldwijd. In juni moest de FED (de Amerikaanse 
centrale bank) haar communicatie bijstellen in functie van de 
laatste inflatiecijfers in de VS. Hoewel het monetair comité van 
de Fed de recente inflatiestijgingen relativeert door te stellen dat 
deze van tijdelijke aard zijn, ontkende het niet dat een “tapering” 
moest worden overwogen. De prognoses van de leden van 
de financiële instelling bevestigden daarenboven dat de eerste 
stijging van de basisrente ten minste zes maanden eerder dan 
gepland zou moeten worden doorgevoerd. In de eurozone werd 
het positieve macro-economische nieuws eveneens bevestigd. 
De Europese economie bleef versnellen, zoals ook blijkt uit de 
samengestelde PMI (Purchasing Managers’ Index) die in mei  
57,1 bereikte, na 53,8 in april en 56,9 in de eerste raming. De 
PMI voor de dienstensector kwam uit op 55,2, beduidend hoger 
dan in april (50,2) en de hoogste in drie jaar. Hoewel de ECB 
(Europese Centrale Bank) inderdaad verwacht dat de inflatie in 
de tweede jaarhelft zal stijgen, verwacht zij wel dat deze snel zal 
afnemen eens bepaalde tijdelijke factoren verdwijnen. Het uur 
van hogere basisrentes is nog niet geslagen in Europa en de ECB 
zou haar aankoopprogramma’s van activa in de nabije toekomst 
nog niet moeten wijzigen.

De markten waren logischerwijze verheugd over de verdere 
opleving van de wereldeconomie en de op kruissnelheid 
gekomen vaccinatiecampagnes, waardoor risicovolle activa het 
kwartaal positief konden afsluiten: +8,5% voor de S&P500, +9,7% 
voor de Nasdaq, +6,8% voor de Stoxx600 en +5,1% voor de MSCI 
Emerging Markets. De Japanse aandelenmarkt is de enige die 
in dit tweede kwartaal een daling kent (-1,2%) als gevolg van de 
aanzienlijke vertraging in de Japanse vaccinatiecampagne.

Op de obligatiemarkten haalden de meest risicovolle activa, 
zoals de “high yield”-obligaties, opnieuw mooie rendemen-
ten met +2,7% voor de Amerikaanse bedrijven en +1,4% voor 
de Europese bedrijven. De naar beneden bijgestelde bedragen 
van de Amerikaanse stimuleringsplannen en het herhaaldelijk 
hameren van de FED op de tijdelijke aard van de inflatie wogen 
wel door op de Amerikaanse tienjaarsrente, die zakte van 1,75% 
eind maart naar 1,47% eind juni. In Europa evolueerden de ren-
dementen op staatsobligaties enigszins anders en verschillend 
van elkaar (van -0,05% op de OAT (Franse staatsobligaties) eind 
maart naar +0,12% eind juni, en van -0,29% op de Duitse Bund 
eind maart naar -0,21% eind juni).
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➋  Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund

Verandering in NIW sinds de oprichting (basis 100) op 30/06/2021

Actuariële rendementen in euro op 30/06/2021

Belangrijke informatie

•  VNI klasse A: 108,924 € (30/06/2021) 
Max VNI klasse A: 109,723 € (14/06/2021) 
Min VNI klasse A: 99,407 € (04/05/2020)

•  VNI klasse B: 109,996 € (30/06/2021) 
Max VNI klasse B: 110,084 € (29/06/2021) 
Min VNI klasse B: 99,407 € (04/05/2020)

•  SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)1:  
4/7

•  Totale activa: 55.120.304,28 € (30/06/2021) 
Netto activa klasse A: 21.954.266,24 € 
Netto activa klasse B: 33.166.038,04 €

Objectief en strategie

Het compartiment heeft als doelstelling om over de aanbevolen 
beleg gingstermijn van 5 jaar een nettorendement na kosten te 
behalen dat hoger is dan de samengestelde referentie-index, 
door te beleggen in een portefeuille van ICBE’s (Instellingen 
voor Collectieve Belegging in Effecten) en beursgenoteerde 
indexfondsen, blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. 
De beheermaatschappij voert discretionair beheer uit. Om zijn  
beheerdoelstelling te behalen zal het compartiment worden 
blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten volgens een 
vaste strategische allocatie. Deze wordt door de beheer-
maatschappij bepaald op basis van de samengestelde referentie-
index* en wordt als volgt verdeeld: • 30% aandelen
 • 70% obligaties

De hierboven vermelde cijfers omvatten niet de commissies en kosten in verband met de uitgifte en de inkoop van 
deelbewijzen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen en zijn niet constant 
in de tijd.

Actuariële rendementen op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Lancering**

Fonds 5,55% - - - 8,44%

Referentie-index 10,04% - - - 11,97%

* Referentie-index: 40% EUROMTS Global + 25% Barclays Euro Aggregate Corporate + 16% MSCI Europe NR EUR + 9% MSCI World NR EUR + 5% MSCI World/
Real Estate NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD.

Bron: La Française Asset Management
Berekende rendementen met herbelegde coupons

** Lancering op 27/04/2020

1  Zie ‘Risico- en rendementsprofiel’ op pagina 5.

BEOBANKS FUNDS – Beobank Defensive Strategy Fund – Klasse A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Defensive Strategy Fund – Klasse B
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Samenstelling van het compartiment op 30/06/2021

Obligaties 68,21%

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 12,20%

Carmignac Portfolio Flexible Bond EUR 7,76%

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 7,72%

Schroders Global Convertible Bond EUR 7,51%

Schroders China Local Currency Bond USD 5,66%

Schroders Internation Selection Fund Asian Local Currency Bond EUR 5,46%

JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund EUR 4,91%

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 4,88%

Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 4,50%

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund EUR 3,90%

Robeco QI Global Dynamic Duration EUR 3,69%

Aandelen 29,22%

JPMorgan Funds - Global Select Equity Fund EUR 8,67%

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 5,32%

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity EUR 5,17%

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity EUR 5,10%

Schroder International Selection Fund - Global Energy Transition - Part EUR 4,96%

Andere 2,58%

Liquiditeiten Meerdere 2,58%
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➌  Vooruitzichten

Nu de inflatie op jaarbasis, exclusief voedsel- en 
energieprijzen, in de OESO-landen blijft stijgen (+2,9% 
in mei, het hoogste niveau sinds augustus 2002), volgt 
de markt nauwlettend elke reactie van de belangrijkste 
centrale banken. Omdat in het afgelopen kwartaal 
steeds meer verschillen zijn beginnen ontstaan in de 
monetaire beleidsmaatregelen wereldwijd, leek het 
ons verstandig om meer flexibiliteit in te bouwen in de 
obligatieportefeuille van het fonds.

Vanaf april werden wijzigingen doorgevoerd om over te 
schakelen van fondsen die uitsluitend gepositioneerd 
waren in industrielanden waarvan de staatsobligaties geen 
stijgingspotentieel meer hadden, naar fondsen met een 
dynamischer beheer van hun rentegevoeligheid. In het 
profielfonds werden eveneens beheerders opgenomen 
die in staat zijn om hun portefeuille te diversifiëren en de 
voorkeur geven aan obligatie-activaklassen die een hoger 
rendement bieden.

Uit behoedzaamheid ten aanzien van de toekomstige 
evolutie van de rente op overheidsobligaties in de 
eurozone werd deze herverdeling in de maand 

verdergezet. De voorkeur ging uit naar beheerders met 
een positie in de kortste delen van de rendementscurven, 
evenals beheerders die konden beleggen in een breder 
geografisch spectrum van obligatiemarkten.

In de aandelenportefeuille werden de beleggingen in de 
loop van het kwartaal aangehouden nadat de blootstelling 
aan de markt aan het begin van het jaar aanzienlijk was 
verhoogd. Zo kon het fonds volop de vruchten plukken 
van de goede rendementen van deze activa. 

In de komende weken en maanden zal aandachtig worden 
gevolgd wat de impact is van de nieuwe Deltavariant-
epidemie die er deze zomer lijkt aan te komen, net als 
de reactie van de centrale banken, te beginnen met 
de FED die in het verleden al vaker het symposium van 
Jackson Hole, dat eind augustus gepland staat, heeft 
aangewend om een wijziging in haar monetaire beleid aan 
te kondigen.



5 |6

Beobank Funds | Kwartaalrapport

Technische kenmerken

Beleggingsdoel

Het compartiment heeft als doelstelling om over de 
aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar een nettorendement 
na kosten te behalen dat hoger is dan de samengestelde 
referentie-index, door te beleggen in een portefeuille van 
ICBE’s (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) 
en beursgenoteerde indexfondsen (Exchange Traded Funds), 
blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. 

Beleggingstype

Compartiment met onbepaalde looptijd van de BEVEK 
Beobank Funds.

Soorten aandelen

De aandelen zijn distributieaandelen (klasse A) en kapitalisatie- 
aandelen (klasse B). De opbrengsten gegenereerd door de 
klasse A aandelen worden jaarlijks verdeeld. De door klasse A  
gerealiseerde nettomeerwaarden zullen (volledig of deels) 
worden gekapitaliseerd en/of (volledig of deels) worden 
verdeeld en/of (volledig of deels) worden overgedragen, bij 
beslissing van de beheerder.  

ISIN codes

Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund

- Distributie (A): LU2098170124 

- Kapitalisatie (B): LU2098170041

Beheermaatschappij: La Française Asset Management

Munt: EUR (euro)

Lanceringsdatum: 27/04/2020

Netto inventariswaarde

De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke bankwerkdag 
in Luxemburg berekend. De NIW wordt gepubliceerd op 
Fundinfo.com en kan op de zetel van de beheermaatschappij 
worden geraadpleegd.

Geldend recht: Luxemburg

Swing pricing2: niet van toepassing

Financiële dienstverlener: CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 
86C, 1000 Brussel, België

Minimum inschrijvingsbedrag bij Beobank: 50 EUR

Kosten 

- Instapkosten bij Beobank: 2,50% 

- Uitstapkosten bij Beobank: 0%

-  Lopende kosten per jaar: 1,88%

Fiscaliteit 

Beurstaks

-  1,32% bij verkoop, afkoop of conversie van aandelen 
(met een maximum van 4.000 EUR per transactie), van 
toepassing op kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen 

- 0% voor distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing op dividend: 30%, van toepassing op 
distributiedeelbewijzen/-klassen.

Roerende voorheffing bij afkoop:

- Distributiedeelbewijzen/-klassen: niet van toepassing 

- Kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen: 30%

De fiscale behandeling volgt de geldende wetgeving en is 
afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie van de belegger.  
Bij de afkoop van deelbewijzen van compartimenten (kapitali-
satie- of distributiedeelbewijzen) kan de individuele belegger  
(hier verstaan als een in België verblijvende natuurlijke 
persoon die in België onderworpen is aan personenbelasting) 
een roerende voorheffing verschuldigd zijn van 30% op de 
interestcomponent van de gerealiseerde meerwaarde, indien 
het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in 
schuldbewijzen (25% bij aankoop van deelbewijzen door de 
belegger vóór 01/01/2018), zoals bepaald in artikel 19bis van 
het WIB 92.

Risico-en rendementsprofiel

De SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) laat zien hoe 
het compartiment van het fonds scoort op vlak van risico 
en potentieel rendement. Hoe hoger het fonds op de schaal 
staat, hoe hoger het potentiële rendement, maar hoe groter 
het risico op verlies. 

De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van 
de tijd veranderen. 

Voornaamste risico’s van het compartiment: 

-  Niet-gewaarborgd kapitaal: de belegger kan zijn initiële 
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

-  Risico van discretionair beheer: de mogelijkheid bestaat 
dat het compartiment op een gegeven moment niet 
belegd is in de best presterende beleggingsinstrumenten. 
Koersschommelingen kunnen de NIW negatief 
beïnvloeden. 

-  Wisselkoersrisico: door de wereldwijde blootstelling 
kunnen wisselkoersen een negatieve impact hebben op de 
rendementen, aangezien de referentiemunt de euro is. 

In het prospectus vindt u een gedetailleerde beschrijving van 
de risico’s.

1 2 3 4 5 6 7

Minder risico

Minder potentieel rendement

Meer risico

Meer potentieel rendement 

2   In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het compartiment aangepast zodat de kosten veroorzaakt door in- en uitstroombewegingen 
uitsluitend voor rekening komen van de beleggers die in- of uitstromen en niet van alle beleggers, inclusief de zittende aandeelhouders.
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Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies 
van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten die verdeeld worden door Beobank NV/SA zijn geen bankdeposito’s 
en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Promotiedocument bestemd voor particuliere klanten in de zin van de MiFID 2-richtlijn. De informatie in deze 
documentatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot beleggen, noch een beleggingsadvies of een aanbeveling 
voor specifieke beleggingen. De informatie, meningen en cijfers worden beschouwd als gegrond of juist op de 
datum waarop ze zijn opgesteld in het licht van de economische, financiële en beurscontext van het moment en 
weerspiegelen de huidige opvattingen van de Groep La Française en Beobank over de markten en hun evolutie. Ze 
hebben geen contractuele waarde en kunnen worden gewijzigd. Prestaties in het verleden zijn geen leidraad voor 
toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. Gezien de economische en beursrisico’s kan niet worden 
gegarandeerd dat het voorgestelde product zijn doel zal bereiken.
Het product in deze documentatie is niet noodzakelijkerwijs bestemd voor alle beleggerstypes. Potentiële beleggers 
worden verzocht de regelgevende en commerciële documentatie over de belegging in kwestie (met inbegrip van de 
risico’s) aandachtig te lezen en een eigen analyse te maken van de risico’s, zonder zich hierbij uitsluitend te baseren 
op de verschafte informatie, om de beleggingsopportuniteit te beoordelen gelet op de nagestreefde doelstelling en 
door, indien nodig, advies in te winnen bij gespecialiseerde adviseurs.

De commerciële en regelgevende documenten (waaronder het Essentiële beleggersinformatiedocument in het Frans 
en in het Nederlands en het Franstalige prospectus over het compartiment) zijn gratis te raadplegen op de website 
van Beobank (www.beobank.be) en/of te verkrijgen op vraag bij uw Beobank agentschap.
De beheermaatschappij van Beobank Funds is La Française Asset Management, op 1 juli 1997 erkend door de Franse 
Autoriteit Financiële Markten (AMF) onder het nummer GP97-76.
Beobank Funds is een bevek naar Luxemburgs recht, opgericht op 14 november 2014 en erkend door de Luxemburgse 
Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF). Het subfonds BEOBANK FUNDS - Beobank Defensive 
Strategy Fund is opgericht en goedgekeurd door de CSSF op 27/04/2020. Het is op 13/05/2020 in België in de handel 
gebracht.

Belangrijk risico verbonden aan het Fonds dat niet volledig in 
rekening worden genomen in deze indicator: kredietrisico.

Vermits het compartiment mag beleggen in schuldbewijzen, 
bestaat het risico van een verlaging van de kredietwaardering 
van de emittent of van een wanbetaling door de emittent van 
de schuldbewijzen. 

Wettelijke documentatie

Vooraleer u belegt in het compartiment, neem de tijd om het 
Essentiële beleggersinformatiedocument (KIID) (beschikbaar 
in het Nederlands en het Frans) en het prospectus van het 
compartiment (beschikbaar in het Frans) te raadplegen, 

vooral de onderdelen waarin de risico’s die gepaard gaan 
met deze belegging en de kosten ervan worden uiteengezet. 
Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in uw Beobank 
agentschap of op www.beobank.be.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot dit product en/of de diensten 
die ermee verband houden, kan worden gericht aan uw 
Beobank agentschap, aan de klantendienst van Beobank op 
02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be, en/of aan de 
Ombudsdienst voor financiële diensten op 02/545.77.70 of via 
ombudsman@ombudsfin.be.


