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beheerd door La Française Asset Management

➊  Marktoverzicht door La Française Asset Management

FUNDS Kwartaalrapport  |  30 september 2022

In de eerste zomermaand fleurden de financiële markten mooi op, 
waarna de situatie omsloeg en er in augustus en september weer 
een hogere risicoaversie was. Het voorbije kwartaal verliep duide-
lijk in twee tijden: een eerste fase met een krachtige heropleving 
van de aandelenmarkten en dalende interestvoeten, gevolgd door 
een tweede fase met opnieuw neerwaartse bewegingen in finan-
ciële activa. 

In juli kenden de beursindexen een opmerkelijke heropleving 
dankzij beter dan verwachte bedrijfsresultaten, een daling van de 
olieprijs, een lager dan verwacht inflatiecijfer in Amerika en para-
doxaal genoeg ook steeds meer risico’s op een wereldwijde groei-
vertraging. De S&P 500 steeg met 8% en de Nasdaq met bijna 11%, 
waarbij de groeiaandelen het duidelijk beter deden dan de waarde-
aandelen. In Europa klom de EuroStoxx 50 met 5,5% en daalden 
de spreads voor kredietrisico van alle soorten uitgevers. Doordat 
de vertrouwensindicatoren voor bedrijven en huishoudens echter 
niet bepaald bemoedigend waren en de PMI-indicatoren eerder 
teleurstellend, begonnen beleggers aan weerszijden van de 
Atlantische Oceaan te anticiperen op een mogelijke verandering 
van toon bij de centrale banken. Zo bracht het slechte nieuws in 
juli (een wereldwijde groeivertraging) toch nog goed nieuws voor 
de financiële markten (stopzetting van het strengere monetaire 
beleid ingevoerd door de centrale banken maanden voordien).

Half augustus werd deze hoop de kop ingedrukt door het resolute 
en duidelijke discours van de Fed-gouverneur, J. Powell, tijdens 
het symposium van Jackson Hole. Hij zei dat de inflatiestrijd de 
topprioriteit moest blijven van centrale banken, ook al ging dat 
gepaard met een recessie. De beursindexen stuikten toen opnieuw 
in elkaar tot eind september. De centrale banken lieten zich echter 
niet in de war brengen door deze toegenomen risicoafkeer op de 
financiële markten: ze verstrengden allemaal hun monetair beleid, 
met uitzondering van de Bank of Japan die een ultrasoepel beleid 
bleef voeren met negatieve basisrentevoeten (-0,10%) en gecon-
troleerde rentecurves. In de loop van september werden aldus de 
basisrentevoeten opgetrokken in Zweden (stijging met 100 basis-
punten), Zwitserland (einde aan acht jaar negatieve rentevoeten), 
Engeland (+50 basispunten), Noorwegen (+50 basispunten) en 
uiteraard de eurozone en de VS. Zoals verwacht verhoogde de 
Federal Reserve voor de 3e maand op rij haar rentevoeten met 
75 basispunten, wat neerkomt op een stijging met 300 basispun-
ten sinds de maand maart. Daarnaast stelden de leden van de 
Fed hun vooruitzichten voor de rentevoeten aanzienlijk bij naar 
boven, naar 4,4% eind 2022 en 4,6% in 2023. De markt verwachtte 
eind september een streefrente van 4,7% in maart 2023 (tegen-
over 4,10% één maand geleden). De ECB besliste op haar beurt 
om een versnelling hoger te schakelen en haar basisrente met 75 
basispunten op te trekken. Dit werd unaniem beslist door de leden 
van de Raad van Gouverneurs, wat getuigt van de noodzaak om 
alles in de strijd te gooien tegen de inflatie die maar geen teken 
van afzwakking vertoont in de eurozone. De instelling heeft haar 
vooruitzichten voor de prijsstijgingen overigens opnieuw naar 
boven herzien, maar wel haar groeivooruitzichten verlaagd. 

Terwijl de westerse monetaire instellingen de wens uitten om de 
economische activiteit te remmen, werden ze hierin gedwars-
boomd door de regeringen die eerder inzetten op het ondersteu-
nen van de koopkracht van de huishoudens. In het VK kondigde 
de nieuwe regering van Liz Truss een massale budgettaire relance 
aan ten belope van 10% van het bbp (tussenkomst in de energie-
factuur, sterke belastingvermindering van 45 miljoen pond, minder 
registratierechten, afschaffing van de geplande vermeerdering van 
de vennootschapsbelasting). Het vooruitzicht van een aanzienlijke 
stijging van de overheidsschuld en de uitgifte van staatsobligaties 
stond de markt helemaal niet aan, met aan het einde van het kwar-
taal een massale uitverkoop van de Britse munt en staatsobligaties 
tot gevolg. Na deze brutale reactie moest de centrale bank wel 
ingrijpen om het faillissement van de Britse pensioenfondsen te 
voorkomen. De Bank of England lanceerde daarop een aankoop-
programma van staatsobligaties ter waarde van 5 miljard pond per 
dag tot 14 oktober, terwijl ze eigenlijk net het omgekeerde van 
plan was! Deze conflictsituatie heeft de Duitse regering echter 
niet afgeschrikt, die even later een steunplan van 200 miljard euro 
aangekondigde (5% van het bbp) voor de huishoudens en bedrij-
ven. Het bewijs dat de wereld volop in verandering is, is dat deze 
uitgaven gefinancierd worden via… nieuw staatspapier. 

Als de economische indicatoren het voorbije kwartaal al duidden 
op een kennelijke vertraging van de economisch activiteit, onder 
andere in Europa, hebben de politieke ontwikkelingen de markten 
ook niet bepaald tot optimisme gestemd. Naarmate de Russische 
troepen zich uit Oekraïne terugtrekken, verhardt het Kremlin de 
toon. De nucleaire dreigingen doen de gemoederen ook niet 
bedaren. De sabotage van de NordStream 2 gasleiding heeft uit-
eindelijk maar een kleine impact gehad op de Europese gasmarkt, 
in die zin dat de contacten met Rusland al een aantal maanden 
heel beperkt waren. 

Tot slot was de overwinning van de rechtse coalitie geen grote 
verrassing in Italië, waar mevrouw Giorgia Meloni, partijleidster 
van Fratelli d’Italia, aan de macht komt. In tegenstelling tot wat 
sommigen vreesden, is de spread tussen de Italiaanse en Duitse 
staatsleningen niet groter geworden, omdat de markt maar al 
te goed heeft begrepen dat de Italianen die Europese financiële 
instanties te hard nodig hebben om het risico te lopen zich Brussel 
op de hals te halen.

In deze redelijk sombere context gekenmerkt door een economi-
sche groeivertraging, prijsstijgingen en dus een strenger monetair 
beleid en minder liquiditeit, sloten de markten de zomerperiode af 
in het rood. De aandelenindexen sloten de gelederen: -4,9% voor 
de Amerikaanse S&P500 en -4,2% voor de Europese Stoxx 600. 
De rentes op staatsleningen stegen significant: +78 basispunten 
voor de Duitse op 10 jaar, +80 basispunten voor zijn Amerikaanse 
tegenhanger. De dollar steeg verder tegenover de euro en ein-
digde het kwartaal onder de pariteit op 0,98. 
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BEOBANKS FUNDS – Beobank Balanced Strategy Fund – Klasse A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Balanced Strategy Fund – Klasse B

➋  Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund

Verandering in NIW sinds de oprichting (basis 100) op 30/09/2022

Actuariële rendementen in euro op 30/09/2022

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 beheermaatschappij bepaald 
op basis van de samengestelde referentie-index* en wordt als 
volgt verdeeld:   • 50% aandelen 

• 50% 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 -9,87% - - - 1,36%

Referentie-index* -14,52% - - - 1,41%

* Referentie-index: 25% EUROMTS Global ; 25% MSCI Europe NR EUR ; 18% Barclays Euro Aggregate Corporate ; 10% MSCI USA NR EUR ; 8% MSCI World/Real 
Estate NR USD ; 4% Barclays Pan Euro High Yield TR USD ; 4% MSCI Pacific NR USD ; 3% MSCI EM GR EUR ; 3% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 
Unhedged EUR

Bron: La Française Asset Management 
Berekende rendementen met herbelegde coupons 

** Lancering op 27/04/2020

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

BEOBANK Balanced Strategy Fund - Klasse A

LU2098169621 NIW Datum

NIW - Klasse A 100,396 30/09/2022

max NIW* - Klasse A 117,629  17/11/2021

min NIW* - Klasse A 98,829 04/05/2020

BEOBANK Balanced Strategy Fund - Klasse B

LU2098169548 NIW Datum

NIW - Klasse B 103,329 30/09/2022

max NIW* - Klasse B 119,227  17/11/2021

min NIW* - Klasse B 98,829 04/05/2020

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

Totale activa  193 354 955,29 € 30/09/2022

Netto activa - Klasse A  81 374 252,99 € 30/09/2022

Netto activa - Klasse B    111 980 702,30 € 30/09/2022 * 
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Belangrijke informatie
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Samenstelling van het compartiment op 30/09/2022
Obligaties 44,18%

Carmignac - Portfolio Unconstrained Credit EUR 10,76%

Schroders -Securitised Credit EUR 7,33%

Carmignac - Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 5,44%

Schroders - China Local Currency Bond USD 5,09%

Carmignac - Portfolio Flexible Bond EUR 3,63%

Blackrock (BGF) - Global Government Bond EUR 3,58%

JP Morgan - Emerging Markets Investment Grade Bond USD 3,02%

JP Morgan - Global High Yield Bond Fund EUR 2,16%

Blackrock (BGF) - Asian High Yield Bond Fund EUR 1,76%

Blackrock (BSF) - Fixed Income Strategies Fund EUR 1,41%

Aandelen 49,94%

Robeco - QI European Conservative Equities EUR 5,49%

Fidelity - Fast Europe EUR 5,47%

Amundi - European Equity Value EUR 5,01%

Robeco - Asia Pacific Equity EUR 3,89%

JP Morgan - Europe Equity Absolute Alpha EUR 3,86%

Carmignac - Long-Short European Equities EUR 3,45%

Blackrock (BSF) - Americas Diversified Equity USD 3,29%

Robeco - QI US Conservative Equities USD 3,25%

Invesco - US Value Equity USD 3,24%

Blackrock (BGF) - World Mining USD 3,10%

Schroders - Commodity Fund USD 2,93%

Blackrock (BGF) - Continental European Flexible Fund EUR 2,03%

Amundi Volatility World USD 2,02%

Amundi - MENA Equity Fund USD 1,49%

Carmignac - Portfolio Emergents EUR 1,42%

Andere 5,88%

Amundi Cash EUR 4,14%

La Française Trésorerie ISR EUR 1,12%

Liquiditeiten Meerdere 0,62%



4 |6

Beobank Funds | Kwartaalrapport

➍  Vooruitzichten

➌  Wijzigingen vorig trimester

De strengere financiële voorwaarden, de lagere groei-
vooruitzichten wereldwijd, de hoge inflatiecijfers in Europa 
en de VS, en bijgevolg de geringe kans op een kentering op 
korte termijn bij de centrale banken, zet aan tot behoed-
zaamheid op de aandelenmarkten, vooral omdat het er op 
micro-economisch vlak naar uitziet dat de winstvooruit-
zichten van bedrijven nog naar beneden moeten worden 
bijgesteld. 

Op de obligatiemarkten, en vooral de kredietmarkt, 
bieden de obligaties van kwaliteitsvolle bedrijven interes-
sante en aantrekkelijke rendementen. Daarom verkiezen 
wij dit marktsegment boven obligaties van bedrijven van 
mindere kwaliteit (High Yield). De sterke volatiliteit op de 
overheidsobligatiemarkten, voornamelijk als gevolg van 
de sterke onzekerheid over het inflatieverloop aan weers-
zijden van de Atlantische Oceaan, zet op dit moment aan 
tot terughoudendheid. Al beginnen een aantal obliga-
ties interessant te worden als gevolg van de kortlopende 
Amerikaanse rentevoeten.

Over het algemeen blijft voorzichtigheid geboden in de 
allocatie van activa, met een voorkeur voor activa in dollar, 
al kunnen de zwakke marktpositionering en de hoop dat de 
centrale banken hun monetaire verstrenging opschorten 
wel een heropleving van de markten teweegbrengen op 
korte termijn. Het lijkt echter nog te vroeg om te hopen dat 
het inflatierisico wegebt, wat wel een essentieel element is 
om de financiële omstandigheden er duurzaam op te zien 
vooruitgaan.

Omdat de rentevoeten het hele kwartaal zijn blijven stijgen, 
heeft het fonds een lage gevoeligheid behouden (weinig 
blootstelling aan de rentevoetschommelingen) dankzij 
posities in flexibele instrumenten die standhouden in een 
sterk volatiele omgeving. 

Toen de economische indicatoren in juli bleven wijzen op 
een wereldwijde groeivertraging, werd een obligatiefonds 
verkocht met posities op de kredietmarkt. Dit werd deels 
ingeruild voor een flexibel fonds dat inzet op staatsschuld. 
Om diezelfde reden werd beslist om de posities te verkleinen 
in onderliggende specialisten in grondstoffen, ontginning 

en productie van metalen, basis- of edele mineralen. Om 
de portefeuille te beschermen in een financieel onzekere 
omgeving, werd een volatiliteitsfonds aangekocht, dat een 
positief rendement probeert te behalen in eender welke 
marktsituatie (absolute rendementsstrategie). 

In augustus werd een deel van de middelen in de portefeuille 
aangewend om de aankoop van staatsobligaties verder 
te zetten. In het aandelenluik van het fonds werd de 
blootstelling aan de markt licht verhoogd, hoewel de delta 
lager blijft dan de referentie-index.
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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 Balanced Strategy Fund

- Distributie (A): LU2098169621 

- Kapitalisatie (B): LU2098169548

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: 2,03%

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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www.beobank.be 
© 2022 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Group

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 
Balanced 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 
02/620.27.17 of via contactinfo@beobank.be, en/of aan de 
Ombudsdienst voor financiële diensten op 02/545.77.70 of via 
ombudsman@ombudsfin.be.


