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Lijst van de compartimenten en aandelenklassen van ING (B) COLLECT PORTFOLIO

kapitalisatieaandelen
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kapitalisatieaandelen
Personal Portfolio Yellow
kapitalisatieaandelen
ING Core Fund Balanced
kapitalisatieaandelen
ING Core Fund Conservative kapitalisatieaandelen
ING Core Fund Moderated
kapitalisatieaandelen
ING Core Fund Dynamic
kapitalisatieaandelen
ING Stability Fund
kapitalisatieaandelen
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1.2.

Beheerverslag

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders
ING (B) Collect Portfolio is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht
met meerdere compartimenten, die is opgericht in de vorm van een Naamloze Vennootschap, in overeenstemming
met de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders.
Deze Bevek is een instelling voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen met
inachtneming van artikel 183, alinea 1, 1° van genoemde wet en onder de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
1.2.2. Algemeen overzicht van de markten
Economische context
In het vierde kwartaal van 2017 bleef de wereldwijde groei versnellen. In de laatste drie kwartalen van 2017 was
de wereldwijde groei hierdoor iets hoger dan de bovenkant van de bandbreedte die sinds 2011 gold. Tegelijkertijd
is de onderliggende samenstelling van de groei veranderd. Het belang van de consumentenbestedingen is
afgenomen, terwijl de bedrijfsinvesteringen een sterkere groeimotor zijn geworden. Dit is een positieve ontwikkeling
vanwege de gunstige gevolgen voor de productiviteitsgroei. De groei van de consumptie zal waarschijnlijk echter
niet aanzienlijk vertragen. De arbeidsmarkten zijn sterk, het consumentenvertrouwen is groot en de financiën van
consumenten in de ontwikkelde wereld zien er gezond uit. We zijn optimistisch dat het huidige mondiale
groeimomentum in 2018 en zelfs in 2019 kan aanhouden. Op de korte termijn kan het beeld zelfs nog positief
verrassen. Dit laatste houdt verband met meevallende uitgaven van de private sector in de VS in reactie op
belastingverlagingen die het Congres eind 2017 goedkeurde, de deregulering in sommige sectoren en een groot
vertrouwen van ondernemers en consumenten. In de eurozone wijzen recente meevallende vertrouwenscijfers
erop dat het onderliggende groeimomentum robuuster is dan gedacht. Dit wordt gedreven door de sterke
wisselwerking tussen de inkomsten- en bestedingsgroei, ondersteund door een soepel financieel klimaat en
kredietaanbod. Dit momentum kan nog veel verder aantrekken dankzij inhaalvraag. Beperkingen aan de
aanbodzijde zullen het naar verwachting niet snel afremmen. In Japan betekent de overwinning van premier
Shinzo Abe bij de tussentijdse verkiezingen van oktober dat de regering kan doorgaan met constitutionele
hervormingen. Wat het economische beleid betreft, lijkt niets de voortzetting van Abenomics in de komende vier
jaar in de weg te staan. De beleidsmix blijft zeer gunstig voor de ‘hogedrukeconomie’, waarbij een sterke vraag
zorgt voor een positieve reactie aan de aanbodzijde. Het groeimomentum van opkomende markten blijft sterk,
gedreven door de groei van de wereldhandel en een brede opleving van de kredietgroei in opkomende markten.
Toch is de kans aanwezig dat het positieve groeimomentum in de komende maanden afneemt. Dit komt door de
gestage toename van de verwachtingen voor de Fed-rente sinds september en de daaruit voortvloeiende impact
op de financiële condities voor opkomende markten. Na een versnelling van ruim een jaar leek de wereldwijde
groei in het eerste kwartaal van 2018 de top te hebben bereikt, maar de groei bleef robuust. De indicator voor
economische verrassingen is voor ontwikkelde markten gaan dalen, vooral gedreven door Europa. De industriële
productie is licht vertraagd, de detailhandelsverkopen beginnen de invloed van de stijgende olieprijzen te voelen en
de wereldwijde investeringscyclus lijkt het toppunt te hebben bereikt. Na de goedkeuring in december van een
belastingwet, met daarin een forse verlaging van de vennootschapsbelasting, stemde het Amerikaanse Congres in
februari in met een nieuwe begroting die de uitgaven in de komende twee jaar met USD 300 miljard zou kunnen
opstuwen. In februari hebben we onze groeiprognose voor de VS verhoogd gezien de verwachte stijging van de
Amerikaanse overheidsuitgaven. We hebben onze groeiprognoses voor de eurozone ook licht verhoogd in reactie
op sterke enquêtes en reële cijfers. In februari namen enkele indicatoren licht af, zoals te verwachten is bij een
duidelijke afvlakking van de bedrijvigheid. Fundamenteel profiteert de regio van een opleving in drie
investeringscycli: voorraden, kapitaaluitgaven en de bouw. Hierdoor blijft de groei op de korte termijn waarschijnlijk
behoorlijk sterk. Enkele van de grootste bedrijven in Japan kwamen medio maart een verhoging van de lonen
overeen. Hierdoor nam de twijfel toe over of de Bank of Japan haar inflatiedoelstelling van 2% wel zal kunnen
halen. Ondertussen legt de regering de basis voor hogere uitgaven volgend jaar, om de impact van een geplande
landelijke btw-verhoging te compenseren en te voorkomen dat de groei vertraagt. In de opkomende landen hield
de belangrijkste trend van de afgelopen kwartalen aan: de indicatoren voor de binnenlandse vraag verbeteren,
terwijl de op de export gerichte indicatoren verzwakken of niet langer verbeteren. Aan de basis hiervan staat het
gestage herstel van de kredietgroei in opkomende markten (exclusief China) naar momenteel 10%. In China bleef
het economische beeld vrij goed. Het risico op een forse groeivertraging op de korte termijn is beperkt en het
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financiële systeemrisico neemt verder af. In april hielden de handelsspanningen tussen de VS en China aan en
bleef het onrustig op het politieke wereldtoneel. In mei zagen we dan vooral een opflakkering van de politieke
risico's in Europa. Dat verzwakte de euro, wat een grote impact had op de prestaties van de verschillende
activaklassen. Aandelen, vastgoed en grondstoffen profiteerden daarvan. Het rendement van de Duitse Bunds
kwam onder druk te staan vanwege slechtere PMI-cijfers in de eurozone en een vlucht naar veiligheid omwille van
de Italiaanse politieke verschuivingen. De enige activaklasse die achterop bleef, waren de risicovolle obligaties.
Vooral de risicovollere categorieën als High Yield en EMD kwamen extra onder druk te staan. Hoewel de politieke
ontwikkelingen in Italië een bron van onzekerheid blijven, kunnen de aanstelling van de minder eurosceptische
minister van Financiën, Giovanni Tria, en de recente verklaringen van de leiders van de nieuwe coalitie dat een
uitstap uit de euro nooit een programmapunt was, erop wijzen dat we niet te veel conflicten moeten vrezen
wanneer de begrotingsgesprekken met de EU van start gaan. Het programma van de M5S/LN voldoet nog lang
niet aan de begrotingsregels van de EU en Brussel heeft in het verleden laten zien dat er in dat opzicht slechts een
beperkte flexibiliteit is. De kans op een wereldwijde vertraging is sinds het eerste kwartaal afgenomen, hoewel dit
niet volledig uitgesloten mag worden. Nu de meeste bbp-cijfers over het eerste kwartaal bekend zijn, blijkt dat de
vertraging in die periode vooral in de goederensector heeft plaatsgevonden. De veerkracht van de nietgoederensector komt naar voren in de PMI voor de dienstensector, en de sterke opleving in de nieuwe orders in de
dienstensector laat zien dat hier nog enige verbetering mogelijk is. Dit is goed nieuws, want de niet-goederensector
is goed voor 80% van de wereldeconomie. Wat consumenten in ontwikkelde markten betreft, is de vertraging een
bijna logisch vervolg op een sterk vierde kwartaal, hogere olieprijzen en idiosyncratische factoren zoals het weer
en stakingen. De zwakke consumptie bleek uit de bbp-cijfers in de VS, Europa en Japan. Het goede nieuws is dat
er in het tweede kwartaal een herstel in de maak lijkt. In juni domineerde de vrees voor een escalerend
handelsconflict tussen de VS en zijn handelspartners het nieuws en dit zorgde voor meer volatiliteit. Grondstoffen
waren de zwakste activaklasse ondanks de stabilisatie van de olieprijs na de OPEC-vergadering. Aandelen bleven
per saldo neutraal, maar er waren grote verschillen tussen cyclische sectoren en sectoren die profiteren van de
zoektocht naar rendement. Laatstgenoemde sectoren hadden voordeel van de stabiele tot licht lagere yields op
staatsobligaties en een toename van de risicoaversie in de tweede helft van de maand. Dit was ook gunstig voor
vastgoed, dat ondertussen over dit jaar bezien weer aan kop gaat. Risicovolle obligaties hadden het opnieuw
moeilijk en obligaties uit de opkomende markten presteerden bijzonder zwak Ook de politiek in de eurozone vormt
een bedreiging voor het beleggingsklimaat. De ontwikkelingen in Italië, waar nu de scepter wordt gezwaaid door
een populistische regering, spelen een grote rol. De houding van de Italianen ten opzichte van de begrotingseisen
van de EU is cruciaal. Als de Italiaanse overheid kiest voor de confrontatie, dan zal de volatiliteit toenemen en
zullen Italiaanse beleggingen een sterke underperformance laten zien, zoals eind mei al bleek. Een meer
schikkende houding zou zorgen voor wat meer rust op de markten. Op 20 september presenteert de nieuwe
Italiaanse regering haar begroting en dit zal dus een bepalende factor zijn. Opkomende markten hebben sinds
halverwege het tweede kwartaal te maken met enkele nadelige factoren die nog niet in kracht lijken af te nemen.
Na het enigszins ‘hawkish’ besluit van het Federal Open Market Committee in juni blijven de Fed-verwachtingen
toenemen. Ten tweede is de olieprijs gestabiliseerd, maar een verdere stijging zou de druk op olie-importeurs
vergroten en gevolgen hebben voor de inflatieverwachtingen en de begrotingen van de overheden. Ook de
aantrekkende US dollar blijft nadelig voor opkomende markten. Deze zaken zijn niet nieuw, maar komen bovenop
de toenemende vrees voor een handelsoorlog en de politieke onzekerheid in verschillende landen en ze kunnen de
economische cijfers en winstverwachtingen voor opkomende markten gaan drukken. De eerste tekenen zijn al
zichtbaar in de vorm van een scherpe daling van de economische verrassingen in opkomende markten. De
wereldeconomie bevond zich nog steeds in een consolidatiefase in het derde kwartaal. De groei was niet meer zo
sterk als in de afgelopen jaren, maar nog wel gezond. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen bleef goed
en de consumentenbestedingen namen sneller toe. Wat de wereldeconomie kon tegenwerken, waren de regionale
groeiverschillen. In 2016 en 2017 was er nog sprake van een simultane opleving, met een breed herstel van de
winsten en het ondernemersvertrouwen en weinig onevenwichtigheden in opkomende markten. De Amerikaanse
economie profiteerde in het derde kwartaal van een eenmalige ‘boost’ van de belastingverlagingen van Trump die
dit jaar van kracht zijn geworden, terwijl de groei in de eurozone en Japan afzwakte. De stijging van de dollar en de
risico’s voor de internationale handel waren nadelig voor opkomende markten en hebben geleid tot een lichte
verkrapping van het financiële klimaat en het kredietaanbod. De VS heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar al
drie keer importheffingen ter waarde van in totaal USD 250 miljard op Chinese producten opgelegd. De eerste
twee keer ging het om heffingen van 25% op USD 50 miljard aan importen uit China, waarop China heffingen
oplegde op Amerikaanse goederen. In september dreef de VS het conflict op de spits met nieuwe heffingen op
Chinese goederen ter waarde van USD 200 miljard. China reageerde aanvankelijk bescheiden met heffingen op
‘slechts’ USD 60 miljard aan Amerikaanse importen. Vervolgens kondigde China meer investeringen in
infrastructuur aan en verlaagde het land de importtarieven voor andere handelspartners. De Amerikaanse
economie bleef sterk boven het potentieel groeien. Fundamenteel gezien werd de groei ondersteund door een
sterke wisselwerking tussen inkomsten en bestedingen van zowel particulieren als bedrijven. De maandelijkse
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banengroei is gestegen van circa 175.000 aan het begin van het jaar tot ongeveer 220.000 in juli. Bovendien
bleven Amerikaanse bedrijven happig om te investeren. Dit bleek uit het feit dat de investeringsintenties in
verschillende regionale en nationale onderzoeken op historisch hoge niveaus bleven. Verder waren de orders voor
en leveringen van kapitaalgoederen nog behoorlijk solide, ondanks enige volatiliteit.
Monetair beleid
In november 2017 kondigde president Donald Trump de benoeming van Jerome Powell aan als opvolger van Fedvoorzitter Janet Yellen. Als bestuurslid van de Fed heeft Powell sinds 2012 voor elke beleidsbeslissing van de Fed
gestemd. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat hij zal breken met het huidige beleid. Zoals verwacht
kondigde de Fed in december een verhoging van de basisrente met 0,25% aan. De ECB kondigde in oktober de
verlaging van haar maandelijkse obligatie-opkopen van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard vanaf januari tot
september 2018. Het programma blijft een open einde houden. Op de vergadering van de Europese Centrale Bank
in december sprak voorzitter Mario Draghi meer vertrouwen uit in een inflatie die op de middellange termijn weer
richting de doelstelling zal bewegen, vanwege een sterk cyclisch momentum en veel minder speling in de
economie. Zo zorgt de ECB geleidelijk voor meer vertrouwen in de inflatievooruitzichten en dit zal ze gebruiken in
haar communicatie over de waarschijnlijkheid dat de opkopen van obligaties tot nul zullen worden afgebouwd. In
het vierde kwartaal wijzigde de Bank of Japan (BoJ) haar beleid niet. Door de overtuigende verkiezingszege van de
Japanse premier Abe in oktober is de kans groot dat Haruhiko Kuroda zal worden herbenoemd als voorzitter van
de Bank of Japan. Hierdoor zal de centrale bank in de komende jaren naar verwachting een accommoderend
beleid blijven voeren. In de week na de rentestap van de Fed in december voerden vier centrale banken in
opkomende markten een rentewijziging door. China verhoogde de rente voor open-markttransacties en de rente
voor de beleningsfaciliteit op middellange termijn met 5 basispunten. Rusland verlaagde de beleidsrente met 50
basispunten vanwege een meer orthodox valuta- en rentebeheer en een gunstige inflatie. Turkije schroefde de
rente met 50 basispunten omdat de economie duidelijk oververhit geraakt en Mexico verhoogde de rente met 25
basispunten omdat de inflatie weer toeneemt. In het eerste kwartaal van 2018 bleef de inflatie gematigd, waardoor
de drie grote centrale banken - Federal Reserve, ECB en Bank of Japan - hun uitzonderlijke monetaire beleid van
het decennium na de crisis geleidelijk konden blijven afbouwen. Op de vergadering in maart verhoogde de Fed de
rente met 25 basispunten tot een beoogde bandbreedte van 1,5%-1,75%. In het persbericht leek de centrale bank
nog steeds optimistisch ten aanzien van de economische vooruitzichten. De groeiprognoses werden naar boven
toe bijgesteld. Ook de inflatieprognose voor 2020 werd verhoogd, van 2,0% naar 2,1%. Deze kleine maar
belangrijke aanpassing betekent dat de Fed nu rekent op een inflatie licht boven de doelstelling, wat reden is voor
meer renteverhogingen. De ECB, die haar maandelijkse activa-aankopen in januari van EUR 60 miljard naar EUR
30 miljard verlaagde, zal haar steun tussen september en december voorzichtig afbouwen naar nul en de rente
rond medio 2019 voor het eerst verhogen. De risico’s liggen aan de kant van een renteverhoging op een later
tijdstip als de inflatie niet snel genoeg aantrekt. In dit opzicht speelt de ECB openlijk met het idee dat de sterke
expansie de groei aan de aanbodzijde permanent naar een hoger niveau kan brengen. Als dit gebeurt, zal dit de
inflatoire gevolgen van een sterke groei van de vraag verzachten. Er wordt verwacht dat de Bank of Japan de rest
van het jaar niet meer in actie zal komen en de tienjarige rentedoelstelling voor het eerst in de eerste helft van
2019 zal opschroeven. Het risico is dat de eerste verhoging later plaatsvindt, wat zou kunnen gebeuren als de
recente stijging van de yen een langduriger negatief effect heeft op het ondernemersvertrouwen. Een dergelijke
ontwikkeling kan de stijging van de loongroei en de kerninflatie beperken. De inflatie blijft in opkomende markten
stabieler dan in tientallen jaren het geval is geweest, ondanks de versnelling van de groei in de afgelopen twee
jaar. Dit helpt de centrale banken uit de opkomende markten om hun monetaire beleid soepel te houden. In het
eerst kwartaal hebben Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika hun basisrente verhoogd. Momenteel zijn er in opkomende
landen meer centrale banken die hun rentes verlagen dan centrale banken die hun rentes opschroeven. De nieuwe
appreciatie van de dollar in april en mei valt hoogstwaarschijnlijk te verklaren door een ommekeer in het relatieve
groeimomentum in het voordeel van de VS, in combinatie met een aanhoudende stijging van de Amerikaanse
rente nu de Fed er meer vertrouwen in heeft dat ze de rente ieder kwartaal kan blijven optrekken. Deze trend hangt
erg nauw samen met de toenemende verschillen in het monetaire beleid van de diverse centrale banken en
mogelijke verdere stijgingen van de olieprijzen die deze evolutie sterker maken. Een van de hoofdredenen waarom
de VS opnieuw op kop zit voor het relatieve groeimomentum is de sterke positieve verrassing op belastingvlak,
waardoor het begrotingstekort van 2,5% van het bbp kan verdubbelen tot iets boven 5%. Voor de fiscale meevaller
leek de Amerikaanse economie af te glijden naar de potentiële groei en een werkloosheidsgraad die maar net iets
onder de centrale raming van de Fed van de NAIRU lag. Door de fiscale schok is het risico op een sterke
onderschrijding van de NAIRU aanzienlijk toegenomen. Het is onduidelijk wat de impact ervan zal zijn, omdat we
niet weten waar het punt van volledige werkgelegenheid zich werkelijk bevindt. Hoewel dat alles geen reden is voor
de Fed om de rentes sneller te verhogen, kan het wel een indicatie zijn dat de uiteindelijke rente hoger zal liggen
dan gedacht. Intussen is ook het verhaal bij de ECB en de BoJ veranderd, maar dan in de andere richting. Dit is
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maar deels toe te schrijven aan de groeivertraging in beide regio's, aangezien deze centrale banken ervan
overtuigd blijven dat de vertraging te wijten is aan tijdelijke factoren. De groeidip heeft waarschijnlijk zowel de ECB
als de BoJ gewaarschuwd dat ze met hun rug tegen de muur staan aangezien ze maar weinig munitie meer
hebben in het geval van een ernstigere en langer durende terugval. Daardoor zijn deze centrale banken er zich
misschien meer van bewust dat ze eerder te lang te soepel zouden moeten blijven. Daarbovenop waren de recente
kerninflatiecijfers in beide economieën ietwat teleurstellend, hoewel de loongroei zich toch een beetje lijkt te
herstellen. Dat komt vooral ook doordat de inflatieverwachtingen lager blijven liggen dan doorgaans het geval is.
Het uiteindelijke resultaat is dat de ECB haar beslissing over de kwantitatieve versoepeling zo lang mogelijk wil
uitstellen om de ingebedde optiewaarde te behouden. De ECB zal haar kwantitatieve versoepeling in het vierde
kwartaal afbouwen naar nul, maar heeft de timing van de eerste renteverhoging gekoppeld aan de toestand van de
economie. We zien dit als een meer ‘hawkish’ reactie van de ECB. Het risico bestaat dat de ECB hierdoor de
beoogde prijsstabiliteit niet kan handhaven. De ECB heeft aangegeven dat ze de rente niet vóór de zomer van
2019 zal verhogen. De Amerikaanse Federal Reserve kondigde in juni, zoals verwacht, een renteverhoging van
een kwart procentpunt aan. De Fed was iets agressiever en de mediaan van alle prognoses van de Fedbeleidsmakers wijst nu op vier rentestappen in 2018 en drie in 2019. Dit is in lijn met onze eigen verwachtingen.
Wij vinden het risico van een onverwachte monetaire verkrapping in ontwikkelde markten klein. In het derde
kwartaal bleef de Federal Reserve volledig gefocust op de binnenlandse economie, die werd beïnvloed door de
belastingverlagingen van Trump. Het financiële klimaat bleef gunstig. De Fed heeft in september de rente
verhoogd en liet haar plannen om het monetaire beleid gestaag te verkrappen ongewijzigd omdat de Amerikaanse
economie waarschijnlijk nog minstens drie jaar zal groeien
Obligatiemarkten
In het vierde kwartaal van 2017 was de volatiliteit op de markten voor staatsobligaties relatief beperkt. De
obligatierentes lieten geen grote uitslagen zien, met uitzondering van de 2-jaarsrente in de VS. Deze liep behoorlijk
op vanwege de toenemende verwachtingen voor de Fed-rente. Het verschil tussen de Duitse en Amerikaanse 10jaarsrente liep op. De Amerikaanse rente op staatsobligaties steeg licht door sterke economische cijfers en
voortgang op het gebied van belastinghervormingen. De rente op Duitse Bunds daalde licht, ondanks sterke
macrocijfers in de eurozone. De belangrijkste reden was de voorzichtige toon van de ECB, die de perifere
obligatierentes ook naar beneden bracht. Aan het korte eind van de curve liep het renteverschil tussen de VS en
Duitsland ook op. Vooral de 2-jaars rente in de VS steeg behoorlijk door de hogere Fed-verwachtingen. Dit droeg
bij aan een vervlakking van de Amerikaanse rentecurve. Dit werd vooral gedreven door de korte kant van de curve,
terwijl de 10-jaars rente nog steeds iets lager staat dan aan het eind van 2016. De Duitse 2-jaars rente blijft
negatief, omdat een renteverhoging van de ECB niet voor 2019 wordt verwacht. Ook de Duitse curve vlakte licht af,
omdat de 10-jaars rente licht daalde. Het vierde kwartaal was sterk voor investment grade-bedrijfsobligaties. De
spreads liepen aanzienlijk terug, want macrocijfers en uitlatingen van politici en beleidsmakers boden uitzicht op
een sterkere groei als gevolg van Amerikaanse belastinghervormingen en een soepel blijvend monetair beleid,
zonder zorgen over de inflatie. Hierdoor liepen de Europese creditspreads terug tot het laagste niveau in meer dan
10 jaar. Ook hoogrentende bedrijfsobligaties kenden een positief laatste kwartaal van het jaar, doch in mindere
mate dan de investment grade-obligaties. De belastinghervormingen in de VS en de stijgende energieprijzen door
de verlenging van het akkoord tussen de OPEC en andere olieproducerende landen waren gunstig. De categorie
van de obligaties uit opkomende landen als geheel kende een gematigd positief vierde kwartaal. De instroom bleef
solide en brak in november door de grens van USD 100 miljard. Na een brede stijging van de rentes op
staatsobligaties in januari en enige consolidatie in februari, namen de rentes in maart af. In de VS namen de 10jarige rentes in het eerste kwartaal van 2018 per saldo behoorlijk toe. De rente op Amerikaanse staatsobligaties
steeg van 2,41% aan het begin van het jaar tot 2,95% op 21 februari en viel daarna terug. De Duitse 10-jaarsrente
steeg ook scherp in januari en bereikte medio februari een record van circa 0,72%. Daarna daalde de Bund-yield
tot 0,49%. Hierdoor nam het verschil tussen de Amerikaanse en de Duitse 10-jaarsrente verder toe tot 225
basispunten, een niveau dat we voor het laatst aan het einde van 2016 hebben gezien. Aan het korte eind van de
curve nam het verschil tussen Duitsland en de VS ook toe. Het verschil in 2-jarige obligatierentes liep op tot 293
basispunten op 20 maart, een niveau dat voor het laatst werd bereikt in 1989. De Amerikaanse 2-jarige rente loopt
sinds september 2017 flink op door hogere verwachtingen voor de Fed-rente. Daardoor liet de Amerikaanse curve
een verdere vervlakking zien. Bedrijfsobligaties begonnen sterk aan het jaar. Ondanks de hoge waarderingen
namen de spreads in januari verder af. Dit klimaat sloeg om in februari, en een correctie op de aandelenmarkten
volgde. Aanvankelijk leken spreadmarkten zich goed te houden in vergelijking met de sterke toename van de
volatiliteit op de aandelenmarkten. In maart liepen de spreads echter verder op, vooral op bedrijfsobligaties met
een investment grade-rating. Eind maart hadden de meeste spreadcategorieën de winsten van januari weer
ingeleverd. Obligaties uit de opkomende landen hielden zich goed ondanks de stijgende onrust op de markten bij
het einde van het kwartaal. De lokale yields bleven min of meer onveranderd en de spreads op EMD in harde
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valuta zijn met ongeveer 20 basispunten opgelopen. In april resulteerden de aanhoudende stijging van de
olieprijzen en de verzoenende toon van Xi Jinping tijdens het jaarlijkse Boao-forum in een nieuwe stijging van de
Amerikaanse obligatierendementen. In de laatste week van april is de Amerikaanse tienjaarse rente opnieuw
boven 3% uitgekomen. Dat gebeurde ondanks het feit dat de cijfers over het vertrouwen en de activiteiten duidelijk
signalen van een ommekeer aangaven. De hogere rente kon een reden zijn waarom risicovolle activa onder druk
kwamen te staan in de tweede helft van de maand. Wereldwijd zijn de rentes van de kwaliteitsvolle staatsobligaties
gestegen in het kielzog van de Amerikaanse, die de maand afsloten op 2,95% (+21 bp). De rente van de Duitse
Bunds steeg tot 0,56% (+6 bp). Het renteverschil tussen de Amerikaanse en Duitse tienjaarsobligaties steeg in
april tot een absoluut record van 2,40%. Dat is boven de vorige piek van december 2016 na de verkiezing van
president Trump. In de Europese periferie liepen de prestaties uiteen: de Spaanse spreads liepen op met 5 bp tot
0,72% en de Italiaanse verkrapten met 6 bp tot 1,23%. De Amerikaanse curve bleef vervlakken, terwijl de
Europese deze maand steiler werd. De break-evenrendementen namen toe, meer in de VS dan in Europa. De
kredietspreads, gemeten als spreads over de Libor OAS, zijn maar lichtjes vernauwd. De Investment Grade
obligaties bleven nagenoeg onbewogen (-1 bp) en de High Yield obligaties zakten (-15 bp) zowel in de VS als
Europa. We merken op dat de Libor-OIS-spread een correctie doormaakte sinds de piek van 60 bp in maart, maar
met 53 bp nog steeds hoog blijft. In mei bleven de risicovolle obligaties ondermaats presteren vanwege de lage
risicoappetijt. In alle spreadcategorieën zijn de spreads opgelopen, hoewel de stijging aanvankelijk groter was voor
obligaties uit de opkomende landen en later voor obligaties van de ontwikkelde markten. Globaal genomen zien we
sinds februari een verbredende trend voor alle spreadcategorieën. Per saldo sloot de rente van de Amerikaanse
tienjaarsobligatie de maand af op 2,86% (-9 bp). De rente van de Duitse tienjaarsobligaties zakte tot 0,34% (-22
bp). Daardoor bereikte het tienjaarsrenteverschil tussen de Treasuries en de Bunds nieuwe recordniveaus in mei,
om uit te komen op 2,52%. In de periferie van de eurozone zijn de Italiaans tienjaarspreads opgeveerd met 122 bp
tot 2,45% (op 29 mei lagen ze zelfs boven 3,20%). De Amerikaanse en Europese curve bleven vervlakken. De
break-evenrendementen zijn gedaald, meer in de VS dan in Europa. De kredietspreads, gemeten als spreads over
de Libor OAS, zijn op maandbasis verbreed, vooral in Europa. De spreads van Europese Investment Grade
obligaties en High Yield obligaties zijn respectievelijk opgelopen met 28 en 78 bp. In de VS bedroegen die cijfers
+7 en +34. In de laatste twee weken van mei nam het politieke risico in de eurozone toe als gevolg van de komst
van een nieuwe regering in Italië en dit leidde tot een verkoopgolf in Italiaanse obligaties. Amerikaanse
staatsobligaties en, nog sterker, Duitse Bunds werden als veilige haven gezien en profiteerden van instroom. Na
meer gematigde uitspraken van Italiaanse politici draaide het sentiment enigszins. Later in juni droegen de
escalerende handelsspanningen echter bij aan een meer algemene risicomijdende houding, waardoor de yields op
obligaties van ontwikkelde markten opnieuw daalden. Het 10-jarige renteverschil tussen de VS en Duitsland nam
verder toe tot 2,55% aan het eind van juni, dicht bij het hoogste niveau in 30 jaar. Deze spread zal zeer
waarschijnlijk niet snel afnemen, omdat we nog altijd meer momentum zien in de monetaire normalisatie van de
Fed dan in die van de ECB. In het derde kwartaal van 2018 kwamen de meeste ontwikkelde obligatiemarkten
relatief weinig in beweging. Dit was opmerkelijk, omdat er maar nieuws bleef komen over de Brexit,
handelsoorlogen, de Italiaanse begroting en enkele opkomende markten. De relatieve rust kwam waarschijnlijk
doordat er al veel was ingeprijsd, waardoor de markt zich moeilijk liet verrassen. Wat ook hielp, was dat de
vertraging van de economieën van de VS en de eurozone in de eerste helft van dit jaar voorbij leek. De
economieën groeien nog in een gezond tempo. De arbeidsmarkten blijven verbeteren terwijl de inflatie er goed blijft
uitzien. Deze economische achtergrond heeft een kalmerende invloed op de financiële markten. De 10-jaarsrente
op Duitse staatsobligaties bewoog gedurende het kwartaal tussen 0,3% en 0,55%. Dit waren zeer lage niveaus,
vooral als gevolg van het soepel blijvende monetaire beleid en de vlucht naar kwaliteit vanwege alle (geo)politieke
zorgen. Per saldo sloot de Duitse 10-jaarsrente het kwartaal 17 basispunten hoger af en schoof daarmee op van
de onder- naar de bovenkant van de bandbreedte. De Duitse rentecurve bleef gedurende het kwartaal min of meer
onveranderd. De Italiaanse spreads (versus Duitsland) bleven volatiel, aangezien de nieuwe Italiaanse regering
aan de slag ging met de begroting voor volgend jaar. Per saldo zijn de spreads gedurende het kwartaal echter niet
significant veranderd, omdat de markt nog wacht op de begrotingsplannen (verwacht in de eerste weken van
oktober). Interessant is dat de spreads in andere landen in de periferie niet echt werden beïnvloed door de
volatiliteit van de Italiaanse spreads en gedurende het kwartaal relatief stabiel waren. Dit doet vermoeden dat de
markten de Italiaanse politieke ontwikkelingen niet langer als een bedreiging voor de euro zien, maar alleen als
een risico voor de Italiaanse kredietwaardigheid. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bleef binnen de
bandbreedte waarin deze als sinds medio februari beweegt. De ontwikkeling in het derde kwartaal was min of meer
gelijk aan die van de Duitse rente. Daardoor veranderde het renteverschil tussen Duitsland en de VS in de
afgelopen drie maanden nauwelijks. De Amerikaanse rentecurve bleef min of meer ongewijzigd.
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Aandelenmarkten
De opmars van aandelen van na de zomer duurde voort in het vierde kwartaal van 2017, aangezien het
fundamentele beeld sterk bleef. In november kwamen aandelen als categorie nauwelijks van de plaats, maar in
december werd de weg omhoog weer gevonden. Al bij al steeg de MSCI World-index in het vierde kwartaal met
4% in euro. De invloed van valutabewegingen op de aandelenrendementen was minder uitgesproken dan in
voorgaande kwartalen. De euro steeg 1,6% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, na stijgingen van 6,6% in het
tweede kwartaal en 5% in het derde kwartaal. De hernieuwde belangstelling voor groeibeleggingen droeg bij aan
de winst van de aandelenmarkten. Opkomende markten herstelden zich en waren veruit de best presterende regio
van het jaar. Japan profiteerde van het verkiezingsresultaat. Informatietechnologie en duurzame
consumentengoederen waren de sterkst presterende sectoren, maar in november en december zagen we een
omslag in de performance van de IT-sector en een outperformance van telecom en dagelijkse
consumentengoederen. Deze rotatie had waarschijnlijk te maken met de positionering en winstnemingen, en met
het nieuws rond de Amerikaanse belastingwet. Deze is gunstiger voor binnenlandse sectoren, zoals telecom en de
detailhandel, dan voor de meer internationaal georiënteerde sectoren, zoals technologie. Een verlaging van de
vennootschapsbelasting naar 21% zou leiden tot een stijging van de Amerikaanse winsten over 2018 met tien
procentpunten, mits al het andere gelijk blijft. Het eerste kwartaal van 2018 markeerde wellicht het begin van een
nieuw beleggingsregime. De correctie van begin februari kwam eerder door technische factoren dan door een
herbeoordeling van fundamentals, want het lag vooral aan het afbouwen van sterk overbelegde posities. Maar we
kunnen ook niet voorbijgaan aan de stijging van de (reële) obligatierentes door een (slecht getimed) expansief
begrotingsbeleid in de VS, meer aandacht voor inflatiecijfers en subtiele veranderingen in de uitlatingen van
centrale banken. Ook kunnen de macrocijfers van ontwikkelde markten de optimistische verwachtingen nauwelijks
nog bijbenen, al wijzen de absolute cijfers nog op een krachtige economische groei. Verder is het wereldwijde
winstmomentum na het hoogste punt in twee jaar aan het vertragen. In maart werd het marktsentiment bovendien
nog gedrukt door wat velen na de verkiezing van Donald Trump in november 2016 al vreesden; het risico van
protectionisme. De spanningen tussen de VS en hun handelspartners liepen in maart torenhoog op nadat Trump
importheffingen op staal en aluminium aankondigde. Dit is slecht nieuws voor cyclische sectoren, vooral omdat ze
in de afgelopen 18 maanden de aanjagers van de markten waren. In januari en februari bleven cyclische aandelen
het beter doen dan defensieve aandelen, maar in maart was dit beeld niet meer zo eenduidig. Over het eerste
kwartaal blonken deze sectoren echter nog wel uit. Op regioniveau deden aandelen van opkomende markten het
opnieuw beter dan die van ontwikkelde markten. In april wisten de wereldwijde aandelenmarkten te herstellen van
de inzinking in het eerste kwartaal. Vooral de Europese markten waren sterk. De sterke dollar was ongetwijfeld een
aanjager, maar ook de fraaie winsten, gecombineerd met een afnemende ongerustheid over de politieke risico's
hebben aan de sterke prestaties bijgedragen. De groeimarkten hinkten achterop. Zij hadden te kampen met
tegenwind door de sterkere dollar, de toenemende verwachtingen voor de Fed en de hogere olieprijzen. Sectoraal
gezien presteerde de energiesector veruit het sterkst. Dat is logisch, want de hogere olieprijzen zijn goed voor de
winstgevendheid van de sector. Het was ook interessant om vast te stellen hoe de bond proxies, telecom,
nutsdiensten en vastgoed opveerden ondanks de stijging van de obligatierentes. Aan de andere kant bleven de
financials achterop, ondanks de sterke resultaten en gestegen obligatierendementen. Een van de verklaringen
daarvoor is de hoge positionering en de vervlakking van de Amerikaanse rentecurve. De sterke positionering
verklaart waarschijnlijk ook de ondermaatse prestaties van de technologiesector. Op maandbasis deden value
aandelen het beter dan groeiaandelen, en deden de largecaps het iets beter dan de smallcaps. De verschillen
bleven echter beperkt. Op regioniveau blonken twee markten in mei uit: de VS en het VK. Het VK profiteerde van
de sterke Amerikaanse dollar en de hogere olie- en metaalprijzen. Aandelen van opkomende markten bleven
achter door de sterke dollar en de hogere olieprijzen, terwijl ook de Braziliaanse markt sterk daalde. Ook aandelen
in de eurozone lieten een zwakke prestatie zien, als gevolg van de politieke onzekerheid in Italië. Met uitzondering
van telecom kenden alle sectoren een positieve maand. Cyclische sectoren deden het beter dan defensieve
sectoren, gedreven door het herstel van IT-aandelen en grondstoffensectoren dankzij hogere prijzen voor olie en
industriële metalen. Financiële aandelen kenden een moeilijke maand door de lagere yields op obligaties en de
zorgen om de situatie in Italië. In juni domineerde de vrees voor een escalerend handelsconflict tussen de VS en
zijn handelspartners het nieuws en dit zorgde voor meer volatiliteit. Aandelen bleven per saldo neutraal, maar er
waren grote verschillen tussen cyclische sectoren en sectoren die profiteren van de zoektocht naar rendement.
Laatstgenoemde sectoren hadden voordeel van de stabiele tot licht lagere yields op staatsobligaties en een
toename van de risicoaversie in de tweede helft van de maand. Dit was ook gunstig voor de performance van
vastgoed. Wat betreft regio’s waren opkomende markten het zwakst. Zij hadden opnieuw last van een sterkere
Amerikaanse dollar, de hoge olieprijs, een meer ‘hawkish’ beleid van de Fed, de vrees voor een handelsoorlog en
enkele landen-specifieke factoren. In dit klimaat wist de Amerikaanse markt zich beter staande te houden, omdat
deze bij de huidige onzekerheid wordt gezien als veilige haven. Er was een duidelijke tweedeling tussen cyclische
sectoren, die last hadden van de vrees voor handelsoorlogen en risicoaversie, en defensieve sectoren. De sterkste
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prestaties kwamen op naam van de nutssector en dagelijkse consumentengoederen, maar ook luxe
consumentengoederen (waaronder media-aandelen) deden het goed. Financiële aandelen hadden het opnieuw
moeilijk met de lagere yields op obligaties en een vervlakkende rentecurve. In juli wogen aantrekkende
bedrijfsfundamentals zwaarder dan de handelsspanningen. In de VS waren de winstcijfers sterker dan in eerdere
kwartalen en dat zorgde voor een stijging van aandelen met meer dan 3%. Wat betreft regio’s blonken de VS en de
eurozone uit, terwijl Japan en opkomende markten per saldo achterbleven. In de tweede helft van de maand sloeg
de stemming op opkomende markten echter om, gedreven door nieuws over de versoepelende maatregelen van
China om de effecten van handelssancties op de groei tegen te gaan. Ook enkele andere nadelige factoren voor
opkomende markten verdwenen naar de achtergrond. De Amerikaanse dollar stabiliseerde, de olieprijs daalde en
de Fed-verwachtingen werden steeds meer ingeprijsd. Aan het einde van de maand had de Amerikaanse markt
ook last van zwakte in de technologiesector na neerwaartse bijstellingen van (winst)prognoses. Alle sectoren
boekten over juli als geheel winst. De grondstoffensectoren zetten de zwakste prestaties neer door de daling van
de cyclische grondstoffenprijzen. De de-escalerende handelsspanningen en de Chinese versoepeling maakten aan
het eind van juli een einde aan deze trend. Verder viel vooral de sterke prestatie van de financiële sector als gevolg
van hogere obligatierentes en een iets steilere Amerikaanse rentecurve op. Halverwege de maand nam de
volatiliteit toe door de opkomende markten, maar toch presteerden groeiaandelen in augustus goed. Aandelen en
vastgoed stegen met meer dan 1% en bevestigden daarmee hun status als best presterende categorieën tot nu
toe. De katalysatoren waren het laatste deel van een sterk winstcijferseizoen en de perceptie dat het wat betreft de
handel kan mee- en tegenvallen. De sterke prestatie van aandelen bleef echter beperkt tot de Amerikaanse markt.
Japan presteerde neutraal, geholpen door een sterkere yen. Opkomende markten waren zwak vanwege de vrees
dat de problemen in Turkije en Argentinië naar andere landen zullen overslaan. De Amerikaanse outperformance
was te danken aan de status van relatief veilige haven (een gevolg van de bbp- en winstgroei en de beperkte
kwetsbaarheid van de handel) en de grote exposure naar de sterke technologiesector. De prestaties van de
sectoren liepen sterk uiteen. De technologiesector viel in positieve zin op, terwijl de grondstoffensectoren de
maand in het rood afsloten. De verschillen waren ook in de defensieve sectoren groot, want de obligatie-achtige
sectoren en dagelijkse consumentengoederen bleven achter bij de gezondheidszorg. Dalende obligatierentes
drukten op de financiële sector. De druk op de sector was vooral groot in Europa, waar de ECB haar bezorgdheid
uitsprak over de exposure van verschillende banken naar Turkije. In september zagen we een grote verschuiving in
de regionale prestaties. In tegenstelling tot de voorgaande maanden was de VS niet de enige bepalende factor.
Andere markten trokken de kar in de tweede helft van de maand. Opkomende markten deden het bijzonder goed,
mede door de afnemende vrees voor handelsescalaties. De stijging van de prijzen van industriële grondstoffen en
een herstel van de valuta’s die eerder sterk in waarde daalden (zoals de Turkse lira en de Braziliaanse real),
droegen eveneens bij. Japan, het VK en de eurozone profiteerden in eerste instantie van de toegenomen
belangstelling voor cycliciteit en in het geval van het VK van hogere grondstoffenprijzen. De Italiaanse begroting
zette aandelen in de eurozone echter onder druk en op de laatste handelsdag van het kwartaal deden beleggers
deze aandelen massaal van de hand. De sectorprestaties liepen sterk uiteen en het beeld was het
tegenovergestelde van wat we in de afgelopen maanden hebben gezien. Grondstoffensectoren presteerden goed,
gedreven door de stijging van de olie- en metaalprijzen, terwijl de IT-sector achterbleef. De nutssector en vastgoed
hadden te lijden van de stijging van de obligatierentes. In dit opzicht kan de underperformance van de financiële
sector worden verklaard door risico’s van opkomende markten en Italië en door een vlakke Amerikaanse
rentecurve. Binnen defensieve sectoren deden gezondheidszorg en telecom het goed, terwijl dagelijkse
consumentengoederen achterbleef.
Vooruitzichten
Een escalatie van de handelsstrijd tussen de VS en zijn belangrijkste handelspartners blijft een dominant
marktrisico. Tegelijkertijd kan het met de handelsrisico’s twee kanten op, zoals we in juli zagen na de ontmoeting
van Trump met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, en opnieuw in augustus, toen de
VS een voorlopig akkoord bereikte met Mexico ter vervanging van de NAFTA. De directe effecten van de huidige
maatregelen op de groeivooruitzichten zijn nog steeds beperkt, maar de indirecte impact die doorwerkt op het
ondernemersvertrouwen en het financiële klimaat kan schadelijker zijn. Ook wereldwijde toeleveringsketens
kunnen worden beïnvloed. Tot nu toe lijkt hier nog geen sprake van te zijn. In de eurozone zijn de
begrotingsontwikkelingen in Italië van belang. Verkiezingsbeloften staan lijnrecht tegenover de Europese
begrotingsregels. De neerwaartse bijstelling van de Italiaanse bbp-groei beperkt de mogelijkheden voor een
ruimere begroting nog verder. De markt is hier echter positief over en rekent op een begroting die een compromis
genoemd zou kunnen worden. Italiaanse beleggingen herstelden zich in september sterk. In de VS zal de
verkiezingskoorts toenemen. Aandelen hebben in het verleden goed gepresteerd na de tussentijdse verkiezingen,
ongeacht de uitkomst voor het Congres. Dit hangt samen met het verdwijnen van onzekerheid. De macro- en
bedrijfsfundamentals zijn in ieder geval belangrijker. Vóór de verkiezingen kunnen we meer marktvolatiliteit
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verwachten. In Japan werd premier Shinzo Abe herkozen als leider van de LDP. Samen met de verlenging van het
mandaat van gouverneur van de Bank of Japan Haruhiko Kuroda creëert dit de politieke en beleidsstabiliteit die
andere ontwikkelde markten wellicht ontberen. De macro-economische fundamentals zullen vanaf nu wellicht niet
verder verbeteren, maar ze blijven positief voor aandelen. We zien nog steeds sterke bedrijfsfundamentals. De
winsten zullen in de VS in het derde kwartaal naar verwachting met ongeveer 19% toenemen. Dit is iets minder
dan in het tweede kwartaal, het record in de huidige cyclus, maar nog steeds erg sterk. Het winstmomentum, of de
verhouding tussen opwaartse en neerwaartse herzieningen, is nu positief voor elke regio, inclusief opkomende
markten. Ook de recordhoge terugkopen van Amerikaanse bedrijven (2,8% van het kapitaal) zijn gunstig voor de
markt.
1.2.3. Voorstel tot dividend
De Raad van Bestuur stelt op de Algemene Vergadering van de aandeelhouders voor om de volgende dividenden
uit te keren :
(2) voor coupon nr. 25 - ING (B) Collect Portfolio BETA : 600,00 EUR bruto (420,00 netto)
(1) voor coupon nr. 11 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White : 20,00 EUR bruto (14,00 netto)
(1) voor coupon nr. 11 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow : 25,00 EUR bruto (17,50 netto)
(1) voor coupon nr. 11 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange : 30,00 EUR bruto (21,00 netto)
(1) voor coupon nr. 6 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Balanced : 24,00 EUR bruto (16,80 netto)
(1) voor coupon nr. 4 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Conservative : 8,00 EUR bruto (5,60 netto)
(2) voor coupon nr. 3 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Moderated : 12,00 EUR bruto (8,40 netto)
(1) voor coupon nr. 3 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Dynamic : 26,00 EUR bruto (18,20 netto)
(2) voor coupon nr. 2 - ING (B) Collect Portfolio ING STABILITY FUND : 1,10 EUR bruto (0,77 netto)
betaalbaar op 20 december 2018.

De bepaling van het dividend houdt rekening met de marktvoorwaarden van het afgelopen boekjaar en is
onderworpen aan art. 228 van het KB van 12/11/2012 ( voorheen art. 27 van het KB van 10/11/2006), bepalend :
(1) - in §1 2° b), dat het dividend de tijdens het boekjaar daadwerkelijk ontvangen interesten, dividenden en
verwezenlijkte meerwaarden niet mag overschrijden.
(2) - in §1 2° b), dat in geval van een ontoereikend te bestemmen resultaat het dividend moet beperkt worden tot
de effectief ontvangen inkomsten (samengesteld uit intresten, dividenden en geboekte meerwaarden).
Rekening houdend met het voorafgaande, wordt voor de uitkering van het dividend nr 25, 3 en 2 kapitaal van de
uitkeringsaandelen onttrokken.
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1.3.

Verslag van de commissaris

Conform artikel 134, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld in onderstaande
tabel:
Bezoldiging van de commissaris(sen)
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

47 950,68

Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de
commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

-
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1.4.

Geglobaliseerde balans

II.
A.
a.
a.1.
E.
F.
a.
ii.
m.
ii.
IV.
A.
a.
c.
d.
B.
a.
d.
e.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
Obligaties en andere schuldinstrumenten
Obligaties
Obligaties
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten (+/-)
Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-)
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Collateral
Andere
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Collateral (-)
Andere (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

30/09/2018
EUR
2.856.090.046,92
2.829.782.939,13

30/09/2017
EUR
2.865.455.896,26
2.835.600.826,15

49.832.167,47
49.832.167,47
49.832.167,47
2.779.827.962,37
122.809,29
415.938,30
415.938,30
-293.129,01
-293.129,01
648.478,48
18.474.718,47
18.090.718,35
384.000,12
0,00
-17.826.239,99
-17.319.208,72
-507.031,27
0,00
30.627.964,44
30.627.964,44
-4.969.335,13
575.710,15
-5.545.045,28
2.856.090.046,92
2.758.925.513,83
1.062.376,52
56.200.000,00
39.902.156,57

40.912.873,49
40.912.873,49
40.912.873,49
2.794.104.132,14
583.820,52
-79.025,37
-79.025,37
662.845,89
662.845,89
-1.219.244,65
4.294.199,50
3.063.669,99
1.222.142,68
8.386,83
-5.513.444,15
-3.705.974,65
-1.806.576,53
-892,97
36.152.243,58
36.152.243,58
-5.077.928,82
535.315,10
-5.613.243,92
2.865.455.896,26
2.717.576.006,84
10.336.604,86
43.050.000,00
94.493.284,56

30/09/2018
EUR
3.018.408,15
3.018.408,15
3.018.408,15
164.297.631,47
94.601.141,20
69.696.490,27

30/09/2017
EUR
6.873.881,75
6.873.881,75
6.873.881,75
398.488.071,74
171.292.787,65
227.195.284,09

Geglobaliseerde posten buiten-balanstelling

I.
A.
b.
III.
A.
B.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Liquide middelen / deposito’s
Notionele bedragen van de termijncontracten (+)
Gekochte termijncontracten
Verkochten termijncontracten
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1.5.

Geglobaliseerde resultatenrekening

I.
A.
a.
a.1.
a.2.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
l.
ii.
ii.1.
ii.2.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
a.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
Obligaties en andere schuldinstrumenten
Obligaties
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Op financiële indexen
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Effecten en geldmarktinstrumenten
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
75.286.192,39

30/09/2017
EUR
130.649.267,55

-707.164,11
-707.164,11
366.849,67
-1.074.013,78
68.792.643,70
64.048.927,84
4.743.715,86
6.712.449,69
1.496.675,73
1.496.675,73
1.001.712,06
494.963,67
5.215.773,96
5.215.773,96
6.171.748,86
-955.974,90
488.263,11
488.263,11
488.263,11
5.903.089,60
5.505.145,89
768.654,00
656.576,69
112.077,31
-58.139,98
-312.570,31
-312.570,31
2.446.735,67
2.446.735,67
-43.733.857,60
-206.446,57

-2.635.095,73
-2.635.095,73
1.339.455,26
-3.974.550,99
126.336.430,09
125.723.978,56
612.451,53
6.734.163,98
711.742,20
711.742,20
578.074,17
133.668,03
6.022.421,78
6.022.421,78
3.782.408,65
2.240.013,13
213.769,21
213.769,21
213.769,21
5.630.579,07
5.014.674,42
767.312,32
737.510,24
29.802,08
-98.448,41
-52.959,26
-52.959,26
217.364,80
217.364,80
-42.003.916,58
-599.884,44

-3.088,93
-681.432,71
-39.610.701,87
-37.594.155,98
-2.016.545,89
-950,70
-40.784,52
-539.908,96
-2.472.766,44
-177.776,90
-35.384.032,33

-9.605,18
-699.068,27
-37.503.986,39
-35.598.805,16
-1.905.181,23
-1.511,52
-27.510,57
-403.617,35
-2.593.623,47
-165.109,39
-36.155.972,71

39.902.160,06

94.493.294,84

-3,49
39.902.156,57

-10,28
94.493.284,56
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
97 164 533,09
56 200 000,00
39 902 156,57

30/09/2017
EUR
147 879 889,42
43 050 000,00
94 493 284,56

1 062 376,52
-26 581 062,85
-49 300 000,00
-21 283 470,23

10 336 604,86
-68 948 839,39
-56 200 000,00
-22 731 050,03
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1.6.

Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels

1.6.1. Samenvatting van de regels
Algemeen
Elke dag dat er een inschrijving of een terugkoop van deelbewijzen plaatsvindt, wordt de waarde van de activa
berekend en een permanente inventaris van het geheel van activa, rechten, lopende transacties, obligaties en
schulden opgesteld.
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven in jaarlijkse schijven van minstens twintig procent van de reëel
uitgegeven bedragen.
Effecten, verhandelbare effecten en andere financiële instrumenten



Waardering van de effectenportefeuille

De waarden die zijn opgenomen op een officiële koerslijst of op een andere gereglementeerde markt worden
gewaardeerd tegen de slotkoers van de laatste handelsdag van de betrokken markt. Als deze waarden op diverse
markten verhandeld worden, geschiedt de waardering op basis van de slotkoers op de belangrijkste markt van
deze waarden. Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen
van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen, wordt de op
die markt gevormde actuele biedkoers in aanmerking genomen voor de waardering van de activa en de actuele
laatkoers voor de waardering van de passiva. De waarden die niet genoteerd of niet verhandeld worden op een
beurs of op een andere gereglementeerde markt en de waarden die genoteerd of verhandeld worden op een
dergelijke markt, maar waarvan de laatste koers niet representatief is, worden gewaardeerd op basis van een "fair
value"-methode waarbij gebruikt wordt gemaakt van alle beschikbare marktgegevens.



Vastrentende effecten

De vastrentende effecten worden in de boekhouding opgenomen volgens de FIFO-methode (First In First Out) en
worden onderworpen aan een waardering die rekening houdt met de problematiek van het actuarieel rendement.
De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde wordt dus opgesplitst in een "rentecomponent" en een
"marktcomponent".



Opties

De optiecontracten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De waarborgdeponeringen zijn opgenomen in
de rubriek "V. Deponeringen en liquiditeiten - A. Banktegoeden op zicht" (balans) alsook de post "I. Zakelijke
zekerheden (+/-)" (buiten balans). De interesten verkregen op deze waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de
rubriek "II. Beleggingsopbrengsten en -kosten - B. Interesten (+/-) - b. Deponeringen en liquiditeiten"
(resultatenrekening). De door de opties gegenereerde resultaten zijn opgenomen in de rubrieken "I.
Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - F. Afgeleide financiële instrumenten".



Futures

De futures worden in de boekhouding opgenomen volgens de FIFO-methode (First In First Out) en worden
gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de rubriek "V. Deponeringen
en liquiditeiten - A. Banktegoeden op zicht" (balans) alsook de post "I. Zakelijke zekerheden (+/-)" (buiten balans).
De interesten verkregen op deze waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de rubriek "II. Beleggingsopbrengsten
en -kosten - B. Interesten (+/-) - b. Deponeringen en liquiditeiten" (resultatenrekening). De door de futures
gerealiseerde resultaten zijn opgenomen in de rubrieken "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden - F. Afgeleide financiële instrumenten".
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Geldmarktinstrumenten

Geldmarktinstrumenten op (zeer) korte termijn (schatkistcertificaten) worden in de boekhouding opgenomen tegen
hun aankoopwaarde.
 Aankopen en verkopen van effecten
Aankopen en verkopen van effecten worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopwaarde.
Bijkomende kosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening opgenomen.
Liquiditeiten en schatkistbeleggingen
De banktegoeden op zicht worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Schatkistbeleggingen op termijn
worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde als ze een belangrijk onderdeel vormen van het beleggingsbeleid. Is
dat niet het geval, dan worden ze gewaardeerd tegen hun nominale waarde. De overlopende, nog niet vervallen
rente wordt apart opgenomen in de rubriek "VI. Overlopende rekeningen - B. Verworven opbrengsten" (balans).
Overlopende rekeningen
Hiermee worden bedoeld de opbrengsten en de lasten of delen daarvan die bestemd zijn voor het lopende
boekjaar of het volgende boekjaar.
De gelopen interesten en de kosten worden berekend tot op de datum van het order, de handelsdag voorafgaand
aan de berekeningsdatum van de waarde van de activa.
Omzetting van buitenlandse deviezen
De financiële staten worden opgemaakt in de referentiemunt van elk compartiment. De banktegoeden, de overige
netto-activa alsmede de waarderingswaarde van de effecten in portefeuille, uitgedrukt in andere deviezen dan de
referentiemunt van het compartiment, worden in deze munt omgezet tegen het gemiddelde van de representatieve
bied- en laatkoersen op de contantmarkt en zowel de negatieve als de positieve verschillen die volgen uit de
omzetting worden in de resultatenrekening opgenomen.
1.6.2. Wisselkoersen

1 EUR

=

30/09/2018
1,605280
1,501353
0,890687
9,088634
131,928967
1,161500

30/09/2017
1,506659
1,478519
0,881154
9,233845
133,07428
1,182200
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1.6.3. Beloningsbeleid
A) Algemeen
De beheersvennootschap NN Investment Partners Belgium nv werkte een beloningsbeleid uit dat niet wil
aanzetten tot een excessief risicogedrag.
Daarom heeft ze in haar prestatiebeheersysteem specifieke risicocriteria opgenomen voor de activiteiten van de
betrokken bedrijfseenheden.
De beheersvennootschap nam een reeks veiligheidsmaatregelen die het personeel ertoe aanzetten geen
buitensporige risico's te nemen met betrekking tot het activiteitsprofiel.
De governancestructuur van het beloningsbeleid is erop gericht zowel interne als externe belangenconflicten te
vermijden.
Het beleid werd door de beheersvennootschap opgesteld en door de raad van bestuur goedgekeurd.
Het beleid volgt een bepaald proces waarin de principes voor de goedkeuring, mededeling, toepassing, analyse
en bijwerking van het beleid worden vastgelegd. Bij dat proces zijn de raad van bestuur, de leidinggevenden, het
departement Human Resources, de interne audit en andere controlefuncties betrokken.
De prestatie wordt beoordeeld op het niveau van de groep en van de beheersvennootschap. De individuele
personeelsevaluaties berusten op de weging van financiële en niet-financiële doelstellingen die samenhangen
met het werkgebied en de functie. Als principe geldt daarbij dat de beoordeling van de individuele prestatie
berust op de evaluatie van de bereikte doelstellingen en de inschatting van de waardecreatie van de werknemer
op lange termijn.
De prestatie weerspiegelt overigens een evaluatie van de operationele en interpersoonlijke vaardigheden en
hangt ook samen met de individuele prestatie van de loontrekkende.
De toegepaste criteria voor de bepaling van de vaste bezoldiging hangen af van de complexiteit van de functie,
het verantwoordelijkheidsniveau, de prestatie en de lokale marktvoorwaarden.
Meer informatie over de bezoldiging staat op de Belgische nationale website nnip.com, in de rubriek 'Beleid'.
B) Kwantitatieve informatie
In de onderstaande tabellen staat de samengevoegde informatie over de bezoldiging van het voltallige personeel
dat in dienst was op 31 december 2016, wat overeenstemt met het einde van het boekjaar van de
beheersvennootschap, en dat activiteiten voor NN Investment Partners Belgium uitvoerde tijdens het boekjaar
2016, inclusief het geïdentificeerde personeel op basis van de AIFM-richtlijn 2011/61/EU.
Gecumuleerde vaste en variabele bezoldiging voor prestatiejaar 2017
Bedragen in duizenden euro en bruto

Aantal werknemers
Vaste bezoldiging
Variabele bezoldiging (1)
Gecumuleerde vaste en variabele bezoldiging

NN Investment Partners Belgium
(voltallig personeel – incl. geïdentificeerd personeel)
25
2219,77
781,25
3001,02

Opmerking (1) : de variabele bezoldiging omvat alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloningselementen
voor het prestatiejaar 2017, zoals goedgekeurd door de betrokken comités en toegestaan op 9 maart 2018. Het
gaat om alle te verrichten betalingen in het kader van de uitbetaling van het salaris door de salarisadministratie
tegen maart/april 2018, het voorschot op belangen in NN Group en NN IP-investeringsrechten (dakfondsen met
bezitsperiode van een jaar) zoals toegekend aan het geïdentificeerde personeel, alsook de voorwaardelijk
uitgestelde belangen van NN Group en de NNIP-investeringsrechten.

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

- 28 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

2.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

2.1.

Beheerverslag

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
14 augustus 1991.
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro: 24 789,35
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro: 31 730,02
2.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Het compartiment belegt in euro die uitgedrukte obligaties die worden uitgegeven of gewaarborgd door de OESOlidstaten en gelijkgestelde effecten, en in geldmarktinstrumenten. Het beheer doet een beroep op een index. Het
gevolgde beleid is relatief conservatief. Afwijkingen tussen de evolutie van de netto-inventariswaarde van het
compartiment en de index zijn te verklaren doordat sommige sectoren en/of waarden in de bevek en in de index
verschillend vertegenwoordigd zijn. Het compartiment kan meer dan 35% van het vermogen van het compartiment
beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een land uit de geografische regio
Europa, met name België, Duitsland en/of Frankrijk.
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium S.A.
Avenue Marnix 23 - 1000 Brussel

2.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

2.1.6. Index en benchmark
JP Morgan Government Bonds EMU.
De benchmark wordt uitsluitend gebruikt als een referentie voor de belegger en de beheerder beschikt over een
ruime mate van afwijking t.o.v. deze benchmark.
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Wereldeconomie
De wereldeconomie is nog steeds gezond, desalniettemin is de groei van wereldeconomie gedurende het boekjaar
iets afgezwakt. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen blijft goed en de consumentenbestedingen nemen
toe. Ook de vooruitzichten voor de investeringen zijn nog goed, maar deze kunnen enigszins afnemen.
Wat de wereldeconomie kan tegenwerken, zijn de regionale groeiverschillen. De Amerikaanse economie profiteert
nu van een eenmalige ‘boost’ van de belastingverlagingen van Trump die dit jaar van kracht zijn geworden, terwijl
de groei in de eurozone en Japan afzwakt. De stijging van de dollar en de risico’s voor de internationale handel zijn
nadelig voor opkomende markten en hebben geleid tot een lichte verkrapping van het financiële klimaat en het
kredietaanbod.
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In de eurozone draait het vooral om de vraag hoe sterk de economie zal herstellen van de zwakke start gedurende
het boekjaar. De investeringsuitgaven in de eurozone zijn recent toegenomen en zullen daarom op korte termijn
doorsijpelen in de economische groeicijfers.
De werkloosheid in de eurozone daalde naar 8.3% en dit heeft inmiddels ook al invloed gehad op aantrekkende
inflatiecijfers.
Centrale banken en financiële markten
ECB-president Draghi en zijn collega’s lijken de economie op gang te willen houden, op dezelfde manier als de
Federal Reserve in de VS dat heeft gedaan. Gezien de recente werkloosheidsprognoses van de ECB (7,2% in
2020), heeft het er alle schijn van dat ze nog enige tijd op een licht oververhitte economie aansturen om zo de
inflatiedoestelling, van net iets onder de 2%, te willen realiseren.
De rentes op staatsobligaties uit de Europese kernlanden bewogen overwegend zijwaarts. De Duitse 10-jaarsrente
bewoog tussen de 0,3% en 0,8% en is binnen deze range ongeveer halverwege geëindigd op 0,5%. Tussen de
landen in de Eurozone onderling bewogen de rentes en de obligatiekoersen des te meer. Dat gold met name voor
Italiaanse staatsobligaties. In de laatste twee weken van mei nam het politieke risico in de eurozone toe als gevolg
van de komst van een nieuwe regering in Italië en dit leidde tot een verkoopgolf in Italiaanse obligaties. Duitse
staatsobligaties werden als veilige haven gezien en profiteerden van instroom. Na meer gematigde uitspraken van
Italiaanse politici draaide het sentiment enigszins. Later in juni droegen de escalerende handelsspanningen tussen
de VS en de rest van de wereld echter bij aan een meer algemene risicomijdende houding, waardoor de rentes van
met name Duitse staatsobligaties opnieuw daalden.
Duration en curve
Gedurende de verslagperiode is in de portefeuille een actief beleid gevoerd om te anticiperen op de
renteontwikkelingen. Gedurende de eerste zeven maanden van de verslagperiode heeft de portefeuille een laag
renterisico gehad (onderwogen duratie) om de portefeuille te positioneren voor een rentestijging. Initieel heeft dit
een positieve bijdrage geleverd aan de relatieve performance. Deze positie is gesloten, nadat de onrust in Italië
aanleiding was voor rentedaling in Duitsland.
Landen allocatie
In de portefeuille hadden we initieel een onderwogen positie in Italiaanse staatsobligaties. De verkiezingen en de
politieke onrust in Italië en de verwachte afbouw van het opkoopprogramma van de ECB waren de belangrijkste
redenen voor deze positie. Omdat deze positie echter negatieve carry heeft (rente opbrengsten op Duitse
staatsobligaties zijn beduidend lager dan renteopbrengsten op Italiaanse staatsobligaties), is deze positie gesloten
voordat de nieuwe Italiaanse regering haar begroting publiek heeft gemaakt.
2.1.8. Toekomstig beleid
Wij verwachten dat de centrale banken wereldwijd hun monetaire beleid verder zullen normaliseren. Voor de ECB
geldt dat zij enerzijds zullen stoppen met het stoppen van het opkoopprogramma, althans het niet verder uitbreiden
van de opkoop van staatsobligaties en anderzijds met het verhogen van de korte rente. Dit zal voor de markten
voor staatsobligaties een cruciale factor blijven.
Verder gaan we ervan uit dat het gunstige economische klimaat, in het bijzonder de gezonde groei met beperkte
inflatoire druk, nog enkele kwartalen zal aanhouden. We verwachten dat de rentes op veilige staatsobligaties
geleidelijk zullen oplopen bij een verdere normalisatie van het economische en monetaire beleid. Toenemende
onzekerheid kan er soms echter voor zorgen dat beleggers zich tijdelijk tot veilige staatsobligaties wenden. In dat
geval kunnen de rentes op staatsobligaties behoorlijke dalen. Op de middellange termijn liggen de risico’s ten
aanzien van onze visie van geleidelijk oplopende rentes vooral aan de bovenkant. Een van die risico’s is dat de
lonen en inflatie aanzienlijk kunnen gaan stijgen nu de economieën in de ontwikkelde regio’s op volledige capaciteit
draaien. Dit is niet ons basisscenario, maar zeker wel een mogelijkheid.
We hebben een gemiddelde onderwogen duratiepositie in onze portefeuilles, om te anticiperen op stijgende rentes.
Verder zijn wij neutraal gepositioneerd in perifere euro-obligaties, zoals Italiaanse- en Spaanse staatsobligaties.
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2.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 3.
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2.2.

Balans

II.
A.
a.
a.1.
F.
a.
ii.
IV.
A.
c.
B.
a.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
Obligaties en andere schuldinstrumenten
Obligaties
Obligaties
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten (+/-)
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Collateral
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
52.253.174,73
49.827.117,80

30/09/2017
EUR
42.606.515,89
40.880.497,02

49.832.167,47
49.832.167,47
49.832.167,47
-5.049,67
-5.049,67
-5.049,67
-298.496,10
5.049,67
5.049,67
-303.545,77
-303.545,77
2.187.865,02
2.187.865,02
536.688,01
570.749,96
-34.061,95
52.253.174,73
52.524.740,94
58.158,32
0,00
-329.724,53

40.912.873,49
40.912.873,49
40.912.873,49
-32.376,47
-32.376,47
-32.376,47
-14.451,29
32.376,46
32.376,46
-46.827,75
-46.827,75
1.233.120,20
1.233.120,20
507.349,96
533.850,93
-26.500,97
42.606.515,89
44.146.154,57
515.013,11
350.000,00
-2.404.651,79

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

Posten buiten-balanstelling

I.
A.
b.
III.
A.
B.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Liquide middelen / deposito’s
Notionele bedragen van de termijncontracten (+)
Gekochte termijncontracten
Verkochten termijncontracten
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30/09/2018
EUR
97.367,42
97.367,42
97.367,42
11.519.225,33
3.890.015,00
7.629.210,33

30/09/2017
EUR
103.226,97
103.226,97
103.226,97
11.851.976,47
8.021.141,47
3.830.835,00
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2.3.

Resultatenrekening

I.
A.
a.
a.1.
a.2.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
l.
ii.
ii.1.
II.
B.
a.
C.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
Obligaties en andere schuldinstrumenten
Obligaties
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Op financiële indexen
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Interesten (+/-)
Effecten en geldmarktinstrumenten
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
-851.640,48

30/09/2017
EUR
-2.970.934,49

-707.164,11
-707.164,11
366.849,67
-1.074.013,78
-144.476,37
-144.476,39
-144.476,39
-171.803,19
27.326,80
0,02
0,02
0,02
655.587,95
656.576,69
656.576,69
-988,74
37.782,71
37.782,71
-171.454,66
-1.077,81

-2.635.095,73
-2.635.095,73
1.339.455,26
-3.974.550,99
-335.838,76
-335.838,76
-335.838,76
-336.672,44
833,68
0,00
0,00
0,00
735.009,14
737.510,24
737.510,24
-2.501,10
492,40
492,40
-169.218,61
-1.884,66

-59,76
-18.616,20
-115.537,13
-91.466,85
-24.070,28
-105,64
-193,54
-18.992,33
-9.770,44
-7.101,81
521.916,00

-232,58
-18.037,77
-116.440,12
-92.181,78
-24.258,34
-150,93
-137,00
-16.461,92
-14.777,07
-1.096,56
566.282,93

-329.724,48

-2.404.651,56

-0,05
-329.724,53

-0,23
-2.404.651,79
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
-271 566,21
0,00
-329 724,53
58 158,32

30/09/2017
EUR
-1 539 638,68
350 000,00
-2 404 651,79
515 013,11

353 766,21
0,00
-82 200,00

1 628 688,68
0,00
-89 050,00
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2.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

2.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
A. Obligaties
aan een officiële beurs genoteerde effecten
Uitgegeven door een staat
EUR
AUSTRIA 0.75% 16-20.10.26
AUSTRIA 1.5% 16-20.02.47
AUSTRIA 1.65% 14-21.10.24
AUSTRIA 1.75% 13-20.10.23
AUSTRIA 2.4% 13-23.5.34 144A
AUSTRIA 3.15% 12-20.6.2044
AUSTRIA 3.5% 05-15.09.21
AUSTRIA 3.65% 11-20.4.22 144A
AUSTRIA 3.8% 12-26.01.62
AUSTRIA 3.9% 04-15.07.20
AUSTRIA 4.15% 06-15.03.37
AUSTRIA 4.85% 09-15.03.26
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27
BELGCOOPDOM 1.6% 16-22.06.47
BELGCOOPDOM 3% 14-22.06.34
BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS
BELGIUM 1% 15-22.6.31/OLO REGS
BELGIUM 1% 16-22.06.26
BELGIUM 3.75% 10-28.9.20 OLO
BELGIUM 4.25% 10-28.3.41 OLO
BELGIUM 4.25% 12-28.9.22
BELGIUM 4.5% 11-28.3.26 OLO64
BELGIUM 4% 12-28.3.2032
BELGIUM 5.5% 98-28.03.28 OLO
BELGIUM 5% 04-28.03.35 OLO
BELGIUM OLO 2.15% 16-22.06.66
BELGIUM OLO 2.25% 13-22.6.2023
BELGIUM OLO 2.6% 14-22.06.24
BELGIUM OLO 3.75% 22.6.2045REGS
BELGIUM OLO 4.25% 11-28.09.21
BELGIUM OLO 4% 06-28.3.22 S.48
BTPS 1.65% 15-01.03.32 /BTP
FINLAND 1.125% 18-15.04.34
FINLAND 1.625% 12-15.9.22
FINLAND 2.625% 12-04.07.42
FINLAND 3.5% 11-15.04.21
FINLAND 4.375% 08-4.7.19
FINLAND 4% 09-04.07.25
FRANCE 0.25% 14-25.11.20 /OAT
FRANCE 0.7% 25.07.30 /INFL
FRANCE 0% 15-25.05.21 /OAT
FRANCE 0% 16-25.05.22 /OAT
FRANCE 1.25% 15-25.05.36 /OAT
FRANCE 1.5% 15-25.05.31 /OAT
FRANCE 1.75% 13-25.05.23 OAT

90.000,00
40.000,00
86.000,00
140.000,00
63.000,00
111.000,00
196.000,00
50.000,00
78.000,00
306.000,00
105.000,00
247.000,00
130.000,00
93.000,00
166.000,00
250.000,00
73.000,00
90.000,00
90.000,00
164.000,00
125.000,00
143.000,00
147.000,00
376.000,00
197.000,00
60.000,00
208.000,00
129.000,00
80.000,00
160.000,00
75.000,00
168.000,00
70.000,00
211.000,00
43.000,00
80.000,00
261.000,00
211.000,00
330.000,00
634.386,00
420.000,00
231.000,00
308.000,00
285.000,00
366.000,00

- 36 -

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

101,96
101,77
108,87
108,72
119,19
140,15
111,39
113,80
171,17
107,83
150,13
133,03
148,88
97,43
124,72
102,70
99,12
103,34
108,42
151,81
117,59
129,59
136,60
143,79
155,31
104,85
110,66
113,54
145,62
113,73
114,85
83,83
101,46
107,04
131,14
109,97
103,75
124,79
101,45
115,69
100,90
100,67
99,28
105,81
108,19

91.767,60
40.708,80
93.629,06
152.202,40
75.092,85
155.564,28
218.316,56
56.900,50
133.513,38
329.975,10
157.636,50
328.593,98
193.550,50
90.613,62
207.030,22
256.747,50
72.360,52
93.010,50
97.574,40
248.960,20
146.993,75
185.319,42
200.796,12
540.654,16
305.954,79
62.911,80
230.176,96
146.467,89
116.492,00
181.961,60
86.134,50
140.827,68
71.024,80
225.852,29
56.389,77
87.976,00
270.787,50
263.298,46
334.771,80
759.681,80
423.792,60
232.540,77
305.785,48
301.555,65
395.960,76

0,18%
0,08%
0,19%
0,31%
0,15%
0,31%
0,44%
0,11%
0,27%
0,66%
0,32%
0,66%
0,39%
0,18%
0,42%
0,52%
0,15%
0,19%
0,20%
0,50%
0,30%
0,37%
0,40%
1,09%
0,61%
0,13%
0,46%
0,29%
0,23%
0,37%
0,17%
0,28%
0,14%
0,45%
0,11%
0,18%
0,54%
0,53%
0,67%
1,52%
0,85%
0,47%
0,61%
0,61%
0,79%

0,18%
0,08%
0,18%
0,29%
0,14%
0,30%
0,42%
0,11%
0,26%
0,63%
0,30%
0,63%
0,37%
0,17%
0,40%
0,49%
0,14%
0,18%
0,19%
0,48%
0,28%
0,35%
0,38%
1,03%
0,59%
0,12%
0,44%
0,28%
0,22%
0,35%
0,16%
0,27%
0,14%
0,43%
0,11%
0,17%
0,52%
0,50%
0,64%
1,45%
0,81%
0,45%
0,59%
0,58%
0,76%
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Benaming
FRANCE 1.75% 13-25.11.24 /OAT
FRANCE 1.75% 15-25.05.66 /OAT
FRANCE 1% 16-25.05.27 /OAT
FRANCE 2.25% 12-25.10.22 OAT
FRANCE 2.25% 13-25.05.24 /OAT
FRANCE 2.5% 10-25.10.20 OAT
FRANCE 2.5% 13-25.05.30 /OAT
FRANCE 2.75% 25.10.27 OAT REGS
FRANCE 3.25%10-25.10.21 OAT
FRANCE 3.25% 12-25.05.45 OAT
FRANCE 3.5% 09-25.04.20 OAT
FRANCE 3.75% 09-25.10.19 OAT
FRANCE 3% 11-25.04.22 OAT
FRANCE 4.25% 06-25.10.23
FRANCE 4.5% 09-25.04.41 OAT
FRANCE 4.75% 04-25.4.35 OAT
FRANCE 4% 04-25.04.55 OAT
FRANCE 4% 06-25.10.38 OAT
FRANCE 5.5% 98-2029 OAT
FRANCE 8.5% 89-25.10.19 OAT
FRANCE OAT 5.75% 00-25.10.32
GERMANY 0.25% 14-11.10.19
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL
GERMANY 1.75% 14-15.02.24
GERMANY 1% 14-15.08.24
GERMANY 2.5% 14-15.08.46
GERMANY 2% 13-15.08.23
GERMANY 3.25% 10-04.07.42
GERMANY 4.75% 03-04.07.34
GERMANY 4.75% 98-04.07.28
GERMANY 4% 05-04.01.37
IRELAND 0.8% 15-15.03.22
IRELAND 1.3% 18-15.05.33
IRELAND 1% 16-15.05.26
IRELAND 2.4% 14-15.05.30
IRELAND 2% 15-18.02.45
IRELAND 3.4% 14-18.03.24
IRELAND 4.5% 04-18.04.20
IRELAND 5.4% 09-13.03.25
IRELAND 5% 10-18.10.20
ITALY 0.35% 17-15.06.20 /BTP
ITALY 0.9% 17-01.08.22 /BTP
ITALY 0.95% 16-15.03.23 /BTP
ITALY 1.05% 14-01.12.19 /BTP
ITALY 1.25% 16-01.12.26 /BTP
ITALY 1.35% 15-15.04.22 /BTP
ITALY 1.45% 15-15.09.22 /BTP
ITALY 1.5% 15-01.06.25 /BTP
ITALY 1.6% 16-01.06.26 /BTP
ITALY 1.85% 17-15.05.24 /BTP
ITALY 2.05% 17-01.08.27 /BTP
ITALY 2.2% 17-01.06.27 /BTP
ITALY 2.25% 16-01.09.36 /BTP
ITALY 2.45% 16-01.09.33 /BTP
ITALY 2.7% 16-01.03.47 /BTP
ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL
ITALY 3.75% 06-01.08.21 BTP
ITALY 3.75% 13-01.05.21 /BTP
ITALY 4.5% 13-01.05.23 BTP
ITALY 4.75% 08-01.08.23
ITALY 4.75% 11-01.09.21 BTP
ITALY 4.75% 13-01.09.28
ITALY 4.75% 13-1.9.44 BTP
ITALY 4% 05-1.2.37 BTP
ITALY 4% 10-01.09.20 /BTP

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

360.000,00
231.000,00
1.619.000,00
280.000,00
336.000,00
424.000,00
344.080,00
487.377,00
470.000,00
242.300,00
603.276,00
452.000,00
371.000,00
436.000,00
493.000,00
345.000,00
222.000,00
221.000,00
303.000,00
200.000,00
293.000,00
640.000,00
623.393,00
340.000,00
590.000,00
1.068.000,00
151.000,00
200.000,00
291.000,00
250.000,00
269.000,00
220.000,00
177.794,00
191.000,00
12.450,00
44.000,00
60.000,00
247.000,00
156.000,00
210.000,00
352.000,00
295.000,00
520.000,00
965.000,00
350.000,00
300.000,00
276.000,00
1.000.000,00
394.000,00
505.000,00
180.000,00
480.000,00
278.000,00
160.000,00
233.000,00
196.000,00
368.000,00
393.000,00
222.000,00
370.000,00
181.000,00
150.000,00
218.000,00
355.000,00
389.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Koers in
valuta
109,26
96,82
103,28
109,64
111,77
106,11
117,49
118,67
110,89
136,89
106,28
104,60
111,44
121,33
159,41
154,17
160,73
147,39
147,80
109,69
161,81
100,90
116,67
109,71
105,76
135,23
110,43
148,85
159,71
141,51
153,81
103,10
98,02
102,30
113,20
104,77
116,88
107,66
131,05
111,12
98,89
95,70
94,67
100,40
88,83
97,77
97,53
92,62
91,83
96,35
93,00
94,42
85,70
90,33
85,62
102,60
105,42
105,20
109,33
110,74
108,38
114,56
117,75
107,89
105,19

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's
393.350,40
223.649,58
1.672.038,44
306.997,60
375.557,28
449.889,44
404.269,91
578.360,54
521.197,10
331.689,32
641.137,60
472.782,96
413.453,53
529.011,88
785.881,44
531.883,05
356.811,72
325.723,06
447.840,06
219.370,00
474.112,09
645.734,40
758.588,53
373.010,60
623.995,80
1.444.277,76
166.750,81
297.702,00
464.747,37
353.787,50
413.738,14
226.826,60
174.275,46
195.385,36
14.093,52
46.097,04
70.126,20
265.920,20
204.441,12
233.352,00
348.099,84
282.315,00
492.294,40
968.898,60
310.905,00
293.304,00
269.177,28
926.190,00
361.794,44
486.547,30
167.405,40
453.240,00
238.248,78
144.526,40
199.501,59
201.097,96
387.952,96
413.455,65
242.708,16
409.738,00
196.160,56
171.846,00
256.684,10
382.991,75
409.181,32

0,79%
0,45%
3,36%
0,62%
0,75%
0,90%
0,81%
1,16%
1,05%
0,67%
1,29%
0,95%
0,83%
1,06%
1,58%
1,07%
0,72%
0,65%
0,90%
0,44%
0,95%
1,30%
1,52%
0,75%
1,25%
2,90%
0,33%
0,60%
0,93%
0,71%
0,83%
0,46%
0,35%
0,39%
0,03%
0,09%
0,14%
0,53%
0,41%
0,47%
0,70%
0,57%
0,99%
1,94%
0,62%
0,59%
0,54%
1,86%
0,73%
0,98%
0,34%
0,91%
0,48%
0,29%
0,40%
0,40%
0,78%
0,83%
0,49%
0,82%
0,39%
0,34%
0,52%
0,77%
0,82%

0,75%
0,43%
3,20%
0,59%
0,72%
0,86%
0,77%
1,11%
1,00%
0,63%
1,23%
0,90%
0,79%
1,01%
1,50%
1,02%
0,68%
0,62%
0,86%
0,42%
0,91%
1,24%
1,45%
0,71%
1,19%
2,76%
0,32%
0,57%
0,89%
0,68%
0,79%
0,43%
0,33%
0,37%
0,03%
0,09%
0,13%
0,51%
0,39%
0,45%
0,67%
0,54%
0,94%
1,85%
0,59%
0,56%
0,52%
1,77%
0,69%
0,93%
0,32%
0,87%
0,46%
0,28%
0,38%
0,38%
0,74%
0,79%
0,46%
0,78%
0,38%
0,33%
0,49%
0,73%
0,78%

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

Benaming

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

266.000,00
151.000,00
199.000,00
284.000,00
245.000,00
239.000,00
230.000,00
163.000,00
320.000,00
361.000,00
294.000,00
120.000,00
120.536,00
176.000,00
70.000,00
159.000,00
159.000,00
137.000,00
359.000,00
123.000,00
185.000,00
570.000,00
87.000,00
97.000,00
160.000,00
465.000,00
410.000,00
236.000,00
405.000,00
463.000,00
424.000,00
160.000,00
316.000,00
226.000,00
219.000,00
324.000,00
195.000,00
246.000,00
263.000,00
261.000,00
268.000,00
415.000,00
168.000,00
244.000,00
327.000,00
172.000,00
294.000,00
240.000,00
186.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ITALY 5.25% 98-29 BTP
ITALY 5.75% 02-1.2.33 BTP
ITALY 5% 03-1.8.34 BTP
ITALY 5% 07-1.8.39 BTP
ITALY 5% 09-01.09.40 BTP
ITALY 5% 11-01.03.22 BTP
ITALY 6.5% 97-2027 BTP
ITALY 6% 00-01.5.31 BTP
NETHERLANDS 0.25% 14-15.01.20
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23
NETHERLANDS 2.25% 12-15.07.22
NETHERLANDS 2.5% 12-15.01.33
NETHERLANDS 2.75% 14-15.01.47
NETHERLANDS 2% 14-15.07.24
NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21
NETHERLANDS 3.5% 10-15.07.20
NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42
NETHERLANDS 4% 05-15.01.37
NETHERLANDS 5.5% 98-15.01.28
PORTUGAL 4.1% 06-15.04.37
PORTUGAL 4.125% 17-14.04.27
PORTUGAL 4.8% 10-15.6.20
PORTUGAL 4.95% 08-25.10.23
PORTUGAL 5.65% 13-15.2.24
PORTUGUESE 2.2% 15-17.10.22
SPAIN 0.75% 16-30.07.21
SPAIN 1.3% 16-31.10.26
SPAIN 1.4% 14-31.01.20
SPAIN 1.45% 17-31.10.27
SPAIN 1.95% 16-30.04.26
SPAIN 2.9% 16-31.10.46
SPAIN 4.2% 05-31.01.37
SPAIN 4.3% 09-31.10.19
SPAIN 4.4% 13-31.10.23
SPAIN 4.6% 09-30.07.19
SPAIN 4.65% 10-30.7.25
SPAIN 4.7% 09-30.07.41
SPAIN 4.8% 08-31.01.24
SPAIN 4.85% 10-31.10.20
SPAIN 4% 10-30.04.20
SPAIN 5.15% 13-31.10.28
SPAIN 5.4% 13-31.01.23
SPAIN 5.5% 11-30.04.21
SPAIN 5.75% 02-30.07.32
SPAIN 5.85% 11-31.1.22
SPANISH GOV 1.6% 15-30.04.25
SPANISH GOV 1.95% 15-30.07.30
SPANISH GOV 2.75% 14-31.10.24
SPANISH GOV 5.15% 13-31.10.44
Totaal: EUR

Koers in
valuta

317.401,84
192.013,11
238.529,36
341.194,76
293.434,05
263.029,06
292.944,10
207.955,40
323.622,40
392.392,56
321.962,34
147.223,20
169.126,47
195.449,76
77.219,10
170.595,87
250.148,34
208.659,22
523.192,24
148.961,61
220.137,05
617.492,40
105.159,51
121.019,14
171.412,80
474.509,25
412.923,34
241.291,12
407.725,65
490.641,10
457.453,60
211.331,20
331.834,76
268.906,10
227.970,24
403.043,04
277.348,50
299.303,28
290.125,82
278.447,85
359.195,04
504.432,50
191.820,72
361.856,88
388.806,27
179.826,00
301.899,78
267.818,40
283.402,62
49.832.167,47

0,64%
0,39%
0,48%
0,68%
0,59%
0,53%
0,59%
0,42%
0,65%
0,79%
0,65%
0,30%
0,34%
0,39%
0,15%
0,34%
0,50%
0,42%
1,05%
0,30%
0,44%
1,24%
0,21%
0,24%
0,34%
0,95%
0,83%
0,48%
0,82%
0,98%
0,92%
0,42%
0,67%
0,54%
0,46%
0,81%
0,56%
0,60%
0,58%
0,56%
0,72%
1,01%
0,38%
0,73%
0,78%
0,36%
0,61%
0,54%
0,57%
100,01%

0,61%
0,37%
0,46%
0,65%
0,56%
0,50%
0,56%
0,40%
0,62%
0,75%
0,62%
0,28%
0,32%
0,37%
0,15%
0,33%
0,48%
0,40%
1,00%
0,29%
0,42%
1,18%
0,20%
0,23%
0,33%
0,91%
0,79%
0,46%
0,78%
0,94%
0,88%
0,40%
0,64%
0,51%
0,44%
0,77%
0,53%
0,57%
0,56%
0,53%
0,69%
0,97%
0,37%
0,69%
0,74%
0,34%
0,58%
0,51%
0,54%
95,37%

49.832.167,47

100,01%

95,37%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

49.832.167,47

100,01%

95,37%

Totaal: A. Obligaties

49.832.167,47

100,01%

95,37%

Totaal A. Obligaties en andere schuldinstrumenten

49.832.167,47

100,01%

95,37%

Totaal: Uitgegeven door een staat

F, Financiële derivaten
Futures
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119,32
127,16
119,86
120,14
119,77
110,05
127,37
127,58
101,13
108,70
109,51
122,69
140,31
111,05
110,31
107,29
157,33
152,31
145,74
121,11
118,99
108,33
120,87
124,76
107,13
102,05
100,71
102,24
100,67
105,97
107,89
132,08
105,01
118,98
104,10
124,40
142,23
121,67
110,31
106,69
134,03
121,55
114,18
148,30
118,90
104,55
102,69
111,59
152,37

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA

Benaming

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

10,00
-39,00
-3,00
-6,00
23,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Koers in
valuta

Obligaties
EURO BOBL
EURO BUND
EURO-BUXL-FUTURES
EURO OAT FUTURES
EURO SCHATZ

-8.900,00
-8.729,74
8.370,07
7.500,00
-3.290,00

-0,02%
-0,02%
0,02%
0,02%
-0,01%

-0,02%
-0,02%
0,02%
0,01%
-0,01%

Totaal: Obligaties

-5.049,67

-0,01%

-0,01%

Totaal: Futures

-5.049,67

-0,01%

-0,01%

Totaal F, Financiële derivaten

-5.049,67

-0,01%

-0,01%

49.827.117,80

100,00%

95,36%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

II.

130,70
158,79
174,32
151,05
111,78

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
Current accounts budget
BELFIUS BANK

EUR
EUR
EUR
EUR

97.367,42
43.229,32
72.315,86
1.974.952,42

Totaal Banktegoeden op zicht

2.187.865,02

4,19%

Totaal Deposito’s en liquide middelen

2.187.865,02

4,19%

III.

Overige vorderingen en schulden

-298.496,10

-0,57%

IV.

Andere

536.688,01

1,03%

V.

Totaal van het netto-actief

52.253.174,73

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Openbare non-profitinstellingen
Niet te rangschikken/gerangschikte instellingen
Totaal portefeuille:

100,01%
-0,01%
100,00%

2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
16.298.832,54
6.196.128,86
22.494.961,40
12.912.808,51
2.771.473,85
15.684.282,36
45.639.176,81
14,92%

Semester 2
5.965.262,09
5.934.721,14
11.899.983,23
3.989.762,12
4.065.663,41
8.055.425,53
50.321.184,78
7,64%

Totaal
22.264.094,63
12.130.850,00
34.394.944,63
16.902.570,63
6.837.137,26
23.739.707,89
47.971.145,12
22,21%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
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uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
2.4.3. Bedrag van de verbintenissen inzake financiële derivaten
Benaming
EURO BOBL 06/12/2018
EURO BUND 06/12/2018
EURO BUND 06/12/2018
EURO-BUXL-FUTURES 06/12/2018
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS
06/12/2018
EURO SCHATZ 06/12/2018
EURO SCHATZ 06/12/2018

Munt
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

In devies
1.315.900,00
-4.755.260,88
-1.428.819,38
-531.330,07
-913.800,00

In EUR
1.315.900,00
-4.755.260,88
-1.428.819,38
-531.330,07
-913.800,00

Lot-size
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

EUR
EUR

671.220,00
1.902.895,00

671.220,00
1.902.895,00

1.000
1.000

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
20,580
0,000
130,340
0,000
406,340
267,000
48,200
0,000
109,300
130,000
345,240
137,000
160,000
0,000
64,680
0,000
440,560
137,000

Totaal
673,340
482,240
577,560

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
2.215.358,59
5.126.400,25
16.902.570,63

0,00
0,00
0,00

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
13.671.593,82
0,00
11.590.023,39
6.026.906,60
6.867.137,26
0,00

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

van het compartiment
57.728.647,42
42.606.515,89
52.253.174,73

- 40 -

Per aandeel
Kapitalisatie
109.632,59
104.986,10
104.440,80

Uitkering
49.365,32
46.431,49
45.552,82

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA
2.4.5. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

-0,52%
(in %)

0,60%
(in %)

3,52%
(in %)

3,92%
(in %)

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
5,44%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in augustus 1991.
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2.4.6. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 0,35% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA
Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De balanspost "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – c. Collateral”
vertegenwoordigt de tegenpost op de balans voor de waarderingen van de afgeleide instrumenten, waarvan de
waarde negatief is.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is verbeterd sinds
de vorige afsluiting, wat heeft toegestaan om het negatieve rendement van het fonds te verminderen, en wel van 4,2% tot -0,5% op 30/09/2018 en dit als gevolg van de positieve evolutie van de obligatiemarkten.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting waarvan sprake in Toelichting 5.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
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Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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3.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO
PERSONAL PORTFOLIO ORANGE

3.1.

Beheerverslag

3.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
4 januari 2008.
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro : 250
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro : 1000
3.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
3.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Dit compartiment investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op groei. Deze portefeuille is een weerspiegeling
van de beleggingspolitiek die NN Investment Partners volgt voor de actieve belegger die vooral op zoek is naar de
creatie van meerwaarde en in mindere mate op zoek is naar een jaarlijks rendement.
Het beleggingsproces is toegespitst op twee pijlers van waardecreatie : door te beleggen in aandelen/deelbewijzen
van ICB’s is enerzijds een optimale spreiding mogelijk tussen de verschillende segmenten van de aandelenmarkt,
obligatiemarkt en de geldmarkt en anderzijds tussen de verschillende strategieën inzake duration,
kredietwaardigheid, regio’s sectoren en beleggingsstijlen.
3.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium S.A.
Avenue Marnix 23 - 1000 Brussel

3.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

3.1.6. Index en benchmark
20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 70% MSCI All Countries World NR, 10% GPR250 Global 10/40 Net
Return.
De benchmark wordt uitsluitend gebruikt als een referentie voor de belegger en de beheerder beschikt over een
ruime mate van afwijking t.o.v. deze benchmark.
3.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economische cijfers bleven positief verrassen tijdens het laatste kwartaal van 2017. Het gunstige macroklimaat
werd gekenmerkt door een krachtige groei in alle regio’s en gesteund door alle belangrijke economische actoren
(consumenten, bedrijven en overheden). Ondanks het sterke macrobeeld was niet iedereen positief over de
marktvooruitzichten voor risicovolle beleggingen. Sommige beleggers vreesden dat het nieuws al grotendeels
ingeprijsd was, dat het monetaire beleid stokken in de wielen zou steken of dat waarderingen overdreven waren.
Maar de richting van de conjunctuurcyclus, de bedrijfswinsten en de kapitaalstromen bleven positief voor op
groeigerichte activa, zodat deze vrees niet gerechtvaardigd leek. De Personal Portfolio compartimenten begonnen
oktober met een neutrale positie in aandelen, maar breidden in de eerste helft van het kwartaal deze geleidelijk uit
naar een gemiddelde overweging. De koers-winstverhoudingen voor aandelen waren weliswaar hoog, maar niet
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extreem als rekening gehouden werd met de verwachting dat dat de mondiale bedrijfswinsten ook in 2018 een
goede 10% zouden groeien. Ten opzichte van vastrentende instrumenten bleven de aandelenwaarderingen in lijn
met of aantrekkelijker dan de historische gemiddelden, vooral voor de Eurozone en Japan. De Personal Portfolio
compartimenten verhoogden daarom de aandelenoverweging in deze regio’s. Maar ook de opkomende markten
bleven aantrekkelijk, al namen de compartimenten wat winst gezien de gevoeligheid van de regio voor oplopende
Fed-verwachtingen. Voor de VS waren ze voorzichtiger omwille van de hoge waarderingen en aangezien de
economische cyclus hier al verder gevorderd is. Omwille van de zwakke USD en de belastinghervorming
schroefden ze de onderweging in Amerikaanse aandelen echter wat terug. Op sectorvlak prefereerden de
compartimenten nog steeds cyclische sectoren. De overweging in IT werd evenwel gesloten, terwijl de voorkeur
voor de financiële sector behouden bleef. Ze bleven voorzichtig voor defensieve sectoren, in de eerste plaats voor
de voedingssector. Staatsobligaties boden het minste perspectief. De compartimenten waren eind december’17
dan ook duidelijk onderwogen in deze categorie. De verwachting was immers dat de obligatierentes in de komende
12 maanden eerder omhoog dan omlaag zouden gaan. De Fed en de ECB zouden hun beleid immers geleidelijk
gaan normaliseren. In combinatie met sterke macrocijfers, leek het dan ook raadzaam om de duratie van de
portefeuilles zelfs nog wat verder terug te schroeven. Vanwege de toegenomen onzekerheid over het monetaire
beleid, de beperkte liquiditeit, de hoge waarderingen en het afnemende momentum hadden de compartimenten het
risicovolle obligatiegedeelte wat defensiever gemaakt. Zo werd een nieuwe positie in kwaliteitsvolle Amerikaanse
bedrijfsobligaties geopend (waarbij het muntrisico werd afgedekt) omwille van de Amerikaanse
belastinghervormingen, terwijl de positie in EMD-obligaties (= obligaties van opkomende landen) wat werd
afgebouwd. Ook hoogrentende bedrijfsobligaties leken nog steeds erg duur. Hierdoor lag de nadruk in de eerste
plaats op kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Rekening houdend met de positieve fundamentele achtergrond, het
aantrekkelijk dividendrendement en de verwachting van geleidelijk oplopende obligatierentes, verhoogden de
compartimenten in oktober licht de weging in vastgoedaandelen, al bleef de overweging al bij al vrij gematigd. De
cashweging nam tijdens het 4de kwartaal van 2017 af, aangezien de compartimenten meer cash aan het werk
zetten binnen aandelen en vastgoedaandelen.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen 2018 met een gemiddelde overweging in aandelen en een licht
overwogen positie in vastgoed. Reeds in de tweede helft van januari gingen ze naar een lichte overweging in
aandelen en beëindigden de compartimenten de overweging in vastgoed maar dat had toen enkel te maken met
technische en niet met fundamentele factoren. De bedrijfsresultaten waren sterk, de inflatiecijfers vrij gematigd en
de economische cijfers in de VS en opkomende landen bleven toen nog positief verrassen. Vandaar ook dat de
compartimenten midden februari, nadat het beleggerssentiment in twee weken tijd van zeer optimistisch was
omgeslagen in neutraal met een pessimistische inslag, reeds opnieuw het aandelengewicht optrokken. Begin
maart verschenen er echter nieuwe wolken aan de heldere hemel, en deze keer wel op fundamenteel vlak. De
indicator voor de wereldwijde economische cyclus begon te verzwakken, tegelijkertijd nam ook het wereldwijde
winstmomentum af. Daar kwam nog bij dat de politieke onzekerheid duidelijk toenam. Vooral de ontwikkelingen in
het Witte Huis zorgen voor meer risico’s voor de wereldhandel. Protectionisme kan, in geval van een echte
handelsoorlog, immers erg verstorend werken en niet-lineaire effecten hebben op de wereldhandel, het vertrouwen
en de risicobereidheid. De moeilijkheid voor de markten is echter dat er veel schakeringen zijn tussen
handelsvrede en een ontwrichtende handelsoorlog. Het is nog erg onzeker wat het uiteindelijk zal worden,
aangezien het vooralsnog om voornemens gaat en de onderhandelingen nog lopen. In deze context besloten de
Personal Portfolio compartimenten om hun tactische allocatie meer naar neutraal te brengen in de loop van maart.
Al in de eerste helft van de maand maakten ze geleidelijk een einde aan de overweging in aandelen. Daarnaast
verkleinden ze de cyclische voorkeuren in hun aandelenpositionering. Zo beëindigden ze de overwogen posities in
de eurozone en Japan, twee zeer cyclische regio’s. Ze houden wel vast aan een lichte voorkeur voor de
opkomende markten, die worden ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar, hogere verwachte winsten
en een soepel financieel klimaat. Ook voor de sectorpositionering hebben ze gekozen voor een evenwichtiger
verdeling tussen cyclische en defensieve sectoren. Midden maart besloten de compartimenten om ook de al lang
geldende onderweging in staatsobligaties te beëindigen. Zwakkere macro-verrassingen in Europa en het risico van
negatieve effecten van Amerikaanse handelstarieven zijn fundamentele argumenten voor deze neutrale positie.
Sentiment en momentum pleiten evenmin nog voor een onderweging. De kapitaalstromen en positionering zijn
zelfs gunstig geworden voor staatsobligaties. De compartimenten trokken zodoende de blootstelling aan
eurostaatsobligaties gevoelig op (zowel via fondsen als via futures), maar behielden wel een lichte shortpositie op
de Amerikaanse 10-jaarrente. In de loop van kwartaal werden de compartimenten nog wat voorzichtiger in hun
positionering voor risicovolle obligaties. De waarderingen van deze beleggingscategorie zijn immers aan de hoge
kant en de liquiditeit blijft erg zwak. Hierdoor is de categorie kwetsbaar in het huidige klimaat. Ze verlaagden dan
ook de weging in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties door de Amerikaanse bedrijfsobligaties van de hand te doen.
Verder werd de weging in EMD-obligaties in harde valuta verlaagd omwille van de protectionistische risico’s. Een
deel van de opbrengst werd geïnvesteerd in EMD-obligaties in lokale valuta.
Het beleggingsklimaat had tijdens de eerste maanden van 2018 te maken gehad met fundamentele veranderingen,
- 46 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange
met als gevolg meer koersschommelingen en een minder duidelijke richting. De bedrijfsfundamentals bleven echter
sterk. Ook de wereldeconomie zag er nog steeds gezond uit, waarbij de groei na een tegenvallend eerste kwartaal
waarschijnlijk licht herstellen zou herstellen als de (geo)politieke en protectionistische risico’s geen roet in het eten
gooiden. In dit marktklimaat met enkele tegenstrijdige signalen begonnen de Personal Portfolio compartimenten
het 2de kwartaal met een redelijk evenwichtige positionering, maar geleidelijk nam de risicobereidheid licht toe. De
weging voor vastgoedaandelen was eerst neutraal, maar werd begin mei opgetrokken tot een lichte overweging.
Beleggers leken immers te negatief over deze beleggingscategorie en de sterke bedrijfsresultaten in de sector
overtuigden de beheerders om de vastgoedpositie weer licht uit te breiden. In juni hebben de Personal Portfolio
compartimenten ook de positie in aandelen van neutraal naar een kleine overweging gebracht. Deze overweging
was deels cyclisch gedreven (een verbetering in het wereldwijde macro- en winstmomentum), maar was vooral
gebaseerd op positieve momentum- en sentimentindicatoren. Aan het begin van het 2de kwartaal was de weging
in staatsobligaties vrijwel neutraal, ter bescherming tegen (geo)politieke risico’s. Midden mei verlaagden de
compartimenten de positie in staatsobligaties naar een kleine onderweging, nadat Duitse obligaties al enigszins
geprofiteerd hadden van de vlucht naar veiligheid. Ondanks een daling van de rente op kwaliteitsvolle
staatsobligaties in juni hielden de compartimenten vast aan een deze lichte onderweging. De gezonde groei en de
geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid zullen de obligatierentes vermoedelijk geleidelijk hoger duwen
richting het einde van het jaar. De compartimenten bleven hierbij in de eerste plaats voorzichtig voor Duitse en
Amerikaanse obligaties. Binnen het aandelengedeelte bouwden de compartimenten de weging in aandelen uit de
opkomende markten geleidelijk af tot een lichte onderweging. De tegenwind van de sterke USD, de oplopende
olieprijzen, het toenemende protectionisme en de politieke uitdagingen in enkele opkomende landen wogen
immers op de prestaties van de regio. In plaats hiervan trokken de compartimenten het gewicht in Amerikaanse
aandelen verder op. De Amerikaanse economie is immers minder gevoelig aan de oplopende handelsspanningen
of voor de stijgende olieprijs. De compartimenten bleven tijdens het 2de kwartaal voorzichtig voor Japanse
aandelen omwille van de lagere winstgroei. Europese aandelen bevonden zich dicht bij neutraal, waarbij de
compartimenten wel tijdelijk erg voorzichtig waren voor Italiaanse aandelen. Op sectorvlak hielden de
compartimenten vast aan hun evenwichtige aanpak, met een voorkeur voor de energiesector en de
voedingsbedrijven, terwijl ze obligatieproxy's, zoals nutsbedrijven en de telecomsector, licht onderwegen. Binnen
het obligatiegedeelte bleven de Personal Portfolio compartimenten licht onderwogen in risicovolle obligaties tijdens
het 2de kwartaal. De waarderingen waren in deze beleggingscategorie minder aantrekkelijk en de liquiditeit was
nog altijd erg laag.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen het derde kwartaal van 2018 met een lichte overweging in
aandelen en beursgenoteerd vastgoed, in combinatie met een lichte onderweging in staatsobligaties en risicovolle
obligaties. In de eerste drie weken van juli hielden ze vast aan deze tactische allocatie. Vanwege het beter dan
verwachte resultatenseizoen in de VS, het gezonde macro-economische klimaat en de afnemende
handelsspanningen tussen de VS en Europa hadden de compartimenten in de laatste week van juli besloten om
de onderwogen spreadpositie te beëindigen en de positie in aandelen verder uit te breiden naar een gemiddelde
overweging. Tegelijkertijd beëindigden ze de lichte overweging in vastgoed, omdat deze categorie het in de
voorgaande drie maanden al goed had gedaan en gevoelig blijft voor stijgende obligatierentes. Midden augustus
werd winst genomen op de overweging in aandelen en gingen ze terug naar een neutrale positie. Deze beslissing
volgde onder meer op de Turkse marktonrust, de Italiaanse begrotingsdiscussies en een escalatie van de
handelsspanningen tussen de VS en China. Begin september kozen de compartimenten ervoor om wat
vastgoedaandelen bij te kopen. Deze beleggingscategorie was de weken ervoor immers al wat gecorrigeerd, wat
bijdroeg aan de waarderingen van vastgoedaandelen. Een gemiddeld dividendrendement van 3,6% voor
wereldwijde vastgoedaandelen blijft aantrekkelijk in de huidige lage renteomgeving. In de loop van september,
nadat de rentes van kwaliteitsvolle obligaties al wat opliepen, besloten de compartimenten ook de onderwogen
positie in de staatsobligaties tijdelijk wat terug te brengen ter bescherming van de politieke risico’s. Ze kochten
vooral Duitse en Spaanse staatsobligaties bij, maar behielden een licht onderwogen positie in staatsobligaties. Als
gevolg daarvan hadden de Personal Portfolio compartimenten een tactische allocatie naar de verschillende
beleggingscategorieën die eind september nagenoeg neutraal was, met slechts een kleine overweging in
onroerend goed, een lichte onderweging in staatsobligaties en een neutrale visie op aandelen en risicovolle
obligaties. Ook al verbeteren de cyclische indicatoren niet langer, toch consolideert de wereldwijde groei nog
steeds op een gezond niveau. Ook de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten blijven sterk. En ten slotte leek het
beleggerssentiment met betrekking tot de handelsspanningen in de laatste dagen van september wat te
verbeteren. De bescheiden Chinese vergelding in combinatie met meer Chinese infrastructuuruitgaven ligt
vermoedelijk aan de grondslag van deze sentimentverschuiving. Maar ook het handelsakkoord tussen de VS,
Mexico en Canada speelt een rol. Binnen aandelen zorgde deze sentimentsverschuiving er ook toe dat de
cyclische blootstelling wat werd verhoogd in de laatste dagen van september. De weging in aandelen uit de
Eurozone en Japan werd opgetrokken terwijl wat winst werd genomen op de posities in Amerikaanse aandelen.
Hierdoor was Japan de voorkeursregio eind september 2018. Japanse aandelen waren aantrekkelijk gewaardeerd
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en hadden minder dan normaal geprofiteerd van de recente verzwakking van de JPY. Bovendien lijkt het land
politiek stabiel. Op sectorniveau verhoogden ze de cyclische blootstelling door de financiële waarden en de sector
van de basismaterialen te verhogen tot een kleine overweging, terwijl ze vasthielden aan een kleine overweging in
de energiesector. Binnen de defensieve sectoren werd overgestapt van een kleine overweging in
consumentengoederen naar een kleine overweging in de farmasector. Het gewicht aan risicovolle obligaties nam
licht toe binnen de Personal Portfolio compartimenten tijdens het derde kwartaal van 2018. Ze breidden immers de
weging aan converteerbare obligaties en Spaanse obligaties wat uit, terwijl ze de positie in EMD-obligaties wat
afbouwden.
Analyse Compliance van het compartiment Personal Portfolio ORANGE
Overtreding limieten (wettelijke of prospectus)
Definities : zie Toelichting bij de financiële staten – Informatie 4
Details :
1 passieve overtreding

3.1.8. Toekomstig beleid
De wereldeconomie bevindt zich nog steeds in een consolidatiefase. De groei is niet meer zo sterk als afgelopen
jaren, maar nog wel gezond. In 2016 en 2017 was er nog sprake van een simultane opleving in alle regio’s, nu zijn
de regionale verschillen groter. De Amerikaanse economie profiteert momenteel van een eenmalige ‘boost’ dankzij
de belastingverlagingen van president Trump die, terwijl de groei in de Eurozone en Japan afgezwakt is. De sterke
dollar en de protectionistische risico’s zijn nadelig voor de groeilanden en hebben geleid tot een lichte verkrapping
van het financiële klimaat in de opkomende wereld en turbulentie in sommige probleemlanden (Turkije, Brazilië,
Argentinië).
In ons basisscenario gaan we ervan uit dat de groei in de verschillende regio’s weer meer gelijkop zal gaan. Een
meer synchrone groei in de ontwikkelde wereld zal ook gunstig zijn voor de opkomende economieën. De groei in
de VS ligt ver boven het LT-gemiddelde, maar zal geleidelijk vertragen. In de Eurozone en Japan verwachten we
dat de binnenlandse vraag zal aantrekken. De recente stimulus in China als reactie op de Amerikaanse
handelssancties compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s.
De groei van de wereldeconomie is dus nog steeds gezond, op voorwaarde dat de (geo)politieke en
protectionistische risico’s geen roet in het eten gooien. De recente handelsakkoorden tussen de VS, Mexico en
Canada (ter vervanging van NAFTA) zijn duidelijk gunstige ontwikkelingen. Uiteraard blijft de belangrijkste
uitdaging de handelsrelatie tussen China en de VS en hier lijkt de toestand wel nog te escaleren. De directe impact
van de tot nu toe aangekondigde protectionistische maatregelen blijft echter beperkt, maar we moeten afwachten
welke indirecte gevolgen ze op de middellange termijn zullen hebben voor het vertrouwen van consumenten en
ondernemers.
Ook de politieke risico’s in de Eurozone verdienen de aandacht van beleggers. Verkiezingsbeloften van de
populistische Italiaanse regering botsen met de Europese begrotingsregels. Vooralsnog stelt de Italiaanse regering
een begrotingstekort van 2,4% in 2019 voorop, ruim boven de doelstellingen van de Europese Commissie. We
verwachten de komende weken meer volatiliteit in Italiaanse activa.
De bedrijfsfundamentals zijn nog steeds sterk en blijven vermoedelijk een steun voor aandelen de komende
kwartalen. De Amerikaanse bedrijfswinsten zullen in het derde kwartaal naar verwachting met 19% toenemen. Dit
is iets minder dan in het tweede kwartaal (= het record in de huidige cyclus), maar blijft erg sterk. Ook de
recordhoogte aan inkopen van eigen aandelen zijn gunstig voor de markt.
Aandelenwaarderingen zijn hoog, maar niet extreem duur; bovendien zijn ze afgelopen maanden gedaald doordat
de winstgroei sterker was dan de marktprestaties. Amerikaanse aandelen blijven duur, met een risicopremie van
3,1%, minder dan de helft van de niveaus in de eurozone (6,1%) en Japan (7,3%). Op de middellange termijn kan
dit een risico vormen voor Amerikaanse aandelen.
Vanwege de verbeterende economische omstandigheden verwachten we dat de inflatie en het monetaire beleid de
komende kwartalen verder zal normaliseren. Dit zou overheidsobligaties terug moeten brengen naar het pad van
geleidelijk oplopende obligatierentes.
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3.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 5.
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3.2.

Balans

II.
E.
F.
a.
ii.
m.
ii.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
d.
e.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten (+/-)
Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-)
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Collateral
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Collateral (-)
Andere (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
110.136.080,43
107.707.530,83

30/09/2017
EUR
106.351.597,91
103.408.575,83

107.705.608,08
1.922,75
44.083,06
44.083,06
-42.160,31
-42.160,31
66.212,56
2.409.319,25
2.361.141,51
48.177,74
-2.343.106,69
-2.292.982,83
-50.123,86
0,00
2.567.719,94
2.567.719,94
-205.382,90
786,01
-206.168,91
110.136.080,43
100.599.713,77
-68.107,22
2.300.000,00
7.304.473,88

103.244.965,97
163.609,86
21.359,01
21.359,01
142.250,85
142.250,85
-14.535,52
474.623,09
353.262,52
121.360,57
-489.158,61
-203.942,67
-285.118,86
-97,08
3.153.152,40
3.153.152,40
-195.594,80
171,96
-195.766,76
106.351.597,91
97.342.073,29
958.222,00
1.500.000,00
6.551.302,62
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Posten buiten-balanstelling

I.
A.
b.
III.
A.
B.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Liquide middelen / deposito’s
Notionele bedragen van de termijncontracten (+)
Gekochte termijncontracten
Verkochten termijncontracten
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30/09/2018
EUR
344.628,36
344.628,36
344.628,36
16.871.948,37
10.426.014,84
6.445.933,53

30/09/2017
EUR
951.906,70
951.906,70
951.906,70
45.960.420,77
18.786.301,57
27.174.119,20
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3.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
l.
ii.
ii.1.
ii.2.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Op financiële indexen
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
8.181.159,90

30/09/2017
EUR
7.307.495,75

7.182.955,75
2.765.394,05
4.417.561,70
961.472,46
164.795,39
164.795,39
142.071,34
22.724,05
796.677,07
796.677,07
981.088,23
-184.411,16
36.731,69
36.731,69
36.731,69
527.317,20
525.984,45
16.685,77
16.685,77
-8.730,55
-6.622,47
-6.622,47
86.356,82
86.356,82
-1.490.359,91
-15.752,35

6.137.780,63
1.532.288,99
4.605.491,64
1.189.106,99
97.784,08
97.784,08
44.074,78
53.709,30
1.091.322,91
1.091.322,91
784.412,92
306.909,99
-19.391,87
-19.391,87
-19.391,87
597.006,28
607.084,23
2.960,41
2.960,41
-9.622,50
-3.415,86
-3.415,86
904,31
904,31
-1.354.103,37
-23.638,61

-426,51
-32.762,37
-1.305.281,72
-1.229.180,60
-76.101,12
-105,63
-3.717,49
-31.521,21
-92.051,73
-8.740,90
-876.685,89

-478,47
-31.141,20
-1.167.391,33
-1.097.831,33
-69.560,00
-119,79
-2.830,96
-24.545,61
-95.706,48
-8.250,92
-756.192,78

7.304.474,01

6.551.302,97

-0,13
7.304.473,88

-0,35
6.551.302,62
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

30/09/2018
EUR
9 536 366,66
2 300 000,00
7 304 473,88
-68 107,22

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
-6 202 145,74
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
-2 500 000,00
(Dividenduitkering)
-834 220,92
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30/09/2017
EUR
9 009 524,62
1 500 000,00
6 551 302,62
958 222,00
-5 961 078,32
-2 300 000,00
-748 446,30
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3.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

3.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
MUF-LMSCIEUUETF ACT DIST
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS
Totaal: Aandelen

52.017,00
455.743,00

EUR
EUR

127,21
47,65

6.617.082,57
21.715.242,46
28.332.325,03

0,36%
0,08%

6,14%
20,16%
26,30%

6,01%
19,72%
25,72%

2.177.735,00

EUR

3,95

8.609.022,00

0,17%

7,99%

7,82%

8.609.022,00

7,99%

7,82%

36.941.347,03

34,30%

33,54%

3,53%
2,13%
9,77%

3,46%
2,08%
9,56%

15,44%

15,10%

3,51%
1,52%

3,43%
1,48%

5.409.793,94

5,02%

4,91%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

22.038.367,86

20,46%

20,01%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

58.979.714,89

54,76%

53,55%

Fonds
AM IS M EM M -UCITS ETF EUR CCAP
Totaal: Fonds

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP

117.700,00
18.491,00
43.206,00

Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS

EUR
EUR
EUR

32,34
124,06
243,66

3.807.006,50
2.293.993,46
10.527.573,96

1,09%
0,14%
0,03%

16.628.573,92
22.633,00
7.399,00

EUR
EUR

166,86
220,74

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

3.776.542,38
1.633.251,56

0,42%
0,03%

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L JAP EQ -Z- /CAP
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP

1.854,00
466,00

EUR
EUR

10 709,16
8 976,00

19.854.782,64
4.182.816,00
24.037.598,64

1,18%
0,01%

18,43%
3,88%
22,32%

18,03%
3,80%
21,83%

155,00
917,00
484,00

EUR
EUR
EUR

7 102,05
6 616,67
5 735,81

1.100.817,75
6.067.486,39
2.776.132,04

0,20%
0,51%
1,18%

1,02%
5,63%
2,58%

1,00%
5,51%
2,52%

9.944.436,18

9,23%

9,03%

33.982.034,82

31,55%

30,85%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
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%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

3.363,00

EUR

1 066,42

3.586.370,46
3.586.370,46

0,47%

3,33%
3,33%

3,26%
3,26%

737.921,00

EUR

9,69

7.152.889,63
7.152.889,63

0,34%

6,64%
6,64%

6,49%
6,49%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C
492,00
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C
112.780,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

5 693,11
10,67

2.801.010,12
1.203.588,16
4.004.598,28

0,17%
0,10%

2,60%
1,12%
3,72%

2,54%
1,09%
3,64%

Benaming
Aandelen
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP
Totaal: Aandelen
Totaal Vastgoed
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A
Totaal: Totaal Vastgoed

Koers in
valuta

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

14.743.858,37

13,69%

13,39%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

48.725.893,19

45,24%

44,24%

107.705.608,08

100,00%

97,79%

-50.346,53
8.186,22

-0,05%
0,01%

-0,05%
0,01%

-42.160,31

-0,04%

-0,04%

41.937,64
-24.082,09
39.827,51
-13.600,00

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

44.083,06

0,04%

0,04%

Totaal: Futures

1.922,75

0,00%

0,00%

Totaal F, Financiële derivaten

1.922,75

0,00%

0,00%

107.707.530,83

100,00%

97,79%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
F, Financiële derivaten
Futures
Index
MSCI WRLD/R
TOPIX INDEX (TOKYO)

87,00
12,00

USD
JPY

360,81
1 817,50

Totaal: Index
Obligaties
10 YEARS CANADIAN BONDS
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

-35,00
41,00
-32,00
17,00

CAD
AUD
USD
EUR

Totaal: Obligaties

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

II.

132,62
128,85
118,78
158,79

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
Current accounts blocked
BELFIUS BANK
Current accounts blocked
BELFIUS BANK

JPY
EUR
GBP
GBP
CAD
CAD
EUR
HKD
AUD
JPY
CAD
AUD
JPY
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17.493,50
1.196.567,98
1.132,01
11.141,75
104.719,71
46.204,96
36.235,39
110,19
31.617,51
42.295,49
12.387,78
66.405,88
67.045,52
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
BELFIUS BANK

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

HKD
AUD
EUR
USD
USD
USD

0,08
51.661,58
35.293,27
224.458,98
154.428,76
468.519,60

Totaal Banktegoeden op zicht
Totaal Deposito’s en liquide middelen

2.567.719,94
2.567.719,94

2,33%
2,33%

III.

Overige vorderingen en schulden

66.212,56

0,06%

IV.

Andere

-205.382,90

-0,19%

V.

Totaal van het netto-actief

110.136.080,43

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Niet te rangschikken/gerangschikte instellingen
Totaal portefeuille:

99,95%
0,05%
100,00%

3.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
12.662.624,86
15.037.360,65
27.699.985,51
7.885.821,38
8.103.882,34
15.989.703,72
108.354.958,51
10,81%

Semester 2
9.237.016,07
5.917.753,70
15.154.769,77
6.404.674,42
8.948.773,48
15.353.447,90
108.810.217,00
-0,18%

Totaal
21.899.640,93
20.955.114,35
42.854.755,28
14.290.495,80
17.052.655,82
31.343.151,62
108.593.034,01
10,60%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
3.4.3. Bedrag van de verbintenissen inzake financiële derivaten
Benaming
10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2018
10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2018
10Y TSY BD AUSTRALIA 17/12/2018
EURO BUND 06/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
TOPIX INDEX (TOKYO) 13/12/2018

Munt
CAD
USD
AUD
EUR
USD
USD
JPY

In devies
-4.704.663,24
-3.847.259,65
5.321.633,14
2.713.030,00
624.996,50
2.572.528,00
217.020.000,00
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In EUR
-3.133.613,44
-3.312.319,93
3.315.080,94
2.713.030,00
538.094,28
2.214.832,55
1.644.976,11

Lot-size
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
10.000

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange

3.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
17.508,611
3.806,213
18.576,546
2.335,229
191.710,465
20.903,650
42.173,440
7.750,410
22.408,928
1.923,835
211.474,977
26.730,225
24.156,355
4.580,481
35.064,713
3.503,342
200.566,619
27.807,364

Totaal
212.614,115
238.205,202
228.373,983

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
5.640.331,40
4.027.290,39
14.999.799,90
8.839.758,89
8.962.259,24
5.328.236,56

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
5.972.942,27
2.435.939,31
7.924.008,32
2.176.518,79
12.978.333,20
4.074.322,62

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

86.566.229,35
106.351.597,91
110.136.080,43
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Uitkering
332,97
358,15
383,23

1.087,48
1.145,21
1.196,56
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3.4.5. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

7,00%
(in %)

7,26%
(in %)

7,26%
(in %)

6,12%
(in %)

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
4,06%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in januari 2008.
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3.4.6. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,56% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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3.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De balansposten “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar – A. Vorderingen – c. Collateral” en “B.
Schulden – d. Collateral” vertegenwoordigen de tegenposten op de balans voor de waarderingen van de afgeleide
instrumenten, al naar gelang deze negatief of positief zijn.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is licht verbeterd,
vergeleken met de situatie per 30/09/2017, als gevolg van de positieve evolutie van de obligatiemarkten, wat heeft
toegestaan om het jaarrendement van het fonds gelijk te houden op hetzelfde niveau als per 30/09/2017.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s” en waarvan de proportie in de portefeuille
weining is veranderd, maar waarvan de geïnvesteerde volumes in distributie-aandelen lager is dan het jaar
voordien, wat de daling van deze post verklaard.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius en de debetinteresten op de rekeningen bij JP Morgan (futures).
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - a.
Van buitenlandse oorsprong" betreft de fiscale afhoudingen over de opbrengsten van “futures” produkten.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 8 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)" toont een belangrijke daling tegenover 2017 als gevolg van de gefaktureerde kosten voor de
“Trackers” of “ETF’s”, waarvan de hoogte afhangt van de keuze van het type instrument.
Toelichting 9 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting, waarvan sprake in Toelichting 7.
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Toelichting 10 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
Informatie 4 :
Passieve overtreding : als gevolg van een marktevolutie
Actieve overtreding : als gevolg van een beheersdaad door de beheerder
Actieve overtreding als passief geclassificeerd : sommige actieve overtredingen mogen, op basis van technische
aspecten en / of specifieke en toevallige gebeurtenissen, uitzonderlijk als passief geclassificeerd worden. Elk geval
is heel nauwkeurig geanalyseerd en gedocumenteerd.
Overtreding met een te verwaarlozen impact : als de impact lager is dan 125 Eur en lager dan 0,1 basispunt van
het netto-actief zal geenenkele tussenkomst gebeuren en zal geen commentaar worden vermeld.
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4.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO
PERSONAL PORTFOLIO WHITE

4.1.

Beheerverslag

4.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
4 januari 2008.
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro: 250
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro: 1000
4.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
4.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Het compartiment investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op het rendement. De portefeuille is een
weerspiegeling van de beleggingspolitiek die NN Investment Partners volgt voor de defensieve belegger die vooral
op zoek is naar een jaarlijks rendement en in mindere mate op zoek is naar meerwaarde.
Het beleggingsproces is toegespitst op twee pijlers van waardecreatie : door te beleggen in aandelen/deelbewijzen
van ICB’s is enerzijds een optimale spreiding mogelijk tussen de verschillende segmenten van de aandelenmarkt,
obligatiemarkt en de geldmarkt en anderzijds tussen de verschillende strategieën inzake duration,
kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en beleggingsstijlen.
4.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium S.A.
Avenue Marnix 23 - 1000 Brussel

4.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

4.1.6. Index en benchmark
70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 25% MSCI All Countries World NR, 5% GPR250 Global 10/40 Net
Return.
De benchmark wordt uitsluitend gebruikt als een referentie voor de belegger en de beheerder beschikt over een
ruime mate van afwijking t.o.v. deze benchmark.
4.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economische cijfers bleven positief verrassen tijdens het laatste kwartaal van 2017. Het gunstige macroklimaat
werd gekenmerkt door een krachtige groei in alle regio’s en gesteund door alle belangrijke economische actoren
(consumenten, bedrijven en overheden). Ondanks het sterke macrobeeld was niet iedereen positief over de
marktvooruitzichten voor risicovolle beleggingen. Sommige beleggers vreesden dat het nieuws al grotendeels
ingeprijsd was, dat het monetaire beleid stokken in de wielen zou steken of dat waarderingen overdreven waren.
Maar de richting van de conjunctuurcyclus, de bedrijfswinsten en de kapitaalstromen bleven positief voor op
groeigerichte activa, zodat deze vrees niet gerechtvaardigd leek. De Personal Portfolio compartimenten begonnen
oktober met een neutrale positie in aandelen, maar breidden in de eerste helft van het kwartaal deze geleidelijk uit
naar een gemiddelde overweging. De koers-winstverhoudingen voor aandelen waren weliswaar hoog, maar niet
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extreem als rekening gehouden werd met de verwachting dat dat de mondiale bedrijfswinsten ook in 2018 een
goede 10% zouden groeien. Ten opzichte van vastrentende instrumenten bleven de aandelenwaarderingen in lijn
met of aantrekkelijker dan de historische gemiddelden, vooral voor de Eurozone en Japan. De Personal Portfolio
compartimenten verhoogden daarom de aandelenoverweging in deze regio’s. Maar ook de opkomende markten
bleven aantrekkelijk, al namen de compartimenten wat winst gezien de gevoeligheid van de regio voor oplopende
Fed-verwachtingen. Voor de VS waren ze voorzichtiger omwille van de hoge waarderingen en aangezien de
economische cyclus hier al verder gevorderd is. Omwille van de zwakke USD en de belastinghervorming
schroefden ze de onderweging in Amerikaanse aandelen echter wat terug. Op sectorvlak prefereerden de
compartimenten nog steeds cyclische sectoren. De overweging in IT werd evenwel gesloten, terwijl de voorkeur
voor de financiële sector behouden bleef. Ze bleven voorzichtig voor defensieve sectoren, in de eerste plaats voor
de voedingssector. Staatsobligaties boden het minste perspectief. De compartimenten waren eind december’17
dan ook duidelijk onderwogen in deze categorie. De verwachting was immers dat de obligatierentes in de komende
12 maanden eerder omhoog dan omlaag zouden gaan. De Fed en de ECB zouden hun beleid immers geleidelijk
gaan normaliseren. In combinatie met sterke macrocijfers, leek het dan ook raadzaam om de duratie van de
portefeuilles zelfs nog wat verder terug te schroeven. Vanwege de toegenomen onzekerheid over het monetaire
beleid, de beperkte liquiditeit, de hoge waarderingen en het afnemende momentum hadden de compartimenten het
risicovolle obligatiegedeelte wat defensiever gemaakt. Zo werd een nieuwe positie in kwaliteitsvolle Amerikaanse
bedrijfsobligaties geopend (waarbij het muntrisico werd afgedekt) omwille van de Amerikaanse
belastinghervormingen, terwijl de positie in EMD-obligaties (= obligaties van opkomende landen) wat werd
afgebouwd. Ook hoogrentende bedrijfsobligaties leken nog steeds erg duur. Hierdoor lag de nadruk in de eerste
plaats op kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Rekening houdend met de positieve fundamentele achtergrond, het
aantrekkelijk dividendrendement en de verwachting van geleidelijk oplopende obligatierentes, verhoogden de
compartimenten in oktober licht de weging in vastgoedaandelen, al bleef de overweging al bij al vrij gematigd. De
cashweging nam tijdens het 4de kwartaal van 2017 af, aangezien de compartimenten meer cash aan het werk
zetten binnen aandelen en vastgoedaandelen.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen 2018 met een gemiddelde overweging in aandelen en een licht
overwogen positie in vastgoed. Reeds in de tweede helft van januari gingen ze naar een lichte overweging in
aandelen en beëindigden de compartimenten de overweging in vastgoed maar dat had toen enkel te maken met
technische en niet met fundamentele factoren. De bedrijfsresultaten waren sterk, de inflatiecijfers vrij gematigd en
de economische cijfers in de VS en opkomende landen bleven toen nog positief verrassen. Vandaar ook dat de
compartimenten midden februari, nadat het beleggerssentiment in twee weken tijd van zeer optimistisch was
omgeslagen in neutraal met een pessimistische inslag, reeds opnieuw het aandelengewicht optrokken. Begin
maart verschenen er echter nieuwe wolken aan de heldere hemel, en deze keer wel op fundamenteel vlak. De
indicator voor de wereldwijde economische cyclus begon te verzwakken, tegelijkertijd nam ook het wereldwijde
winstmomentum af. Daar kwam nog bij dat de politieke onzekerheid duidelijk toenam. Vooral de ontwikkelingen in
het Witte Huis zorgen voor meer risico’s voor de wereldhandel. Protectionisme kan, in geval van een echte
handelsoorlog, immers erg verstorend werken en niet-lineaire effecten hebben op de wereldhandel, het vertrouwen
en de risicobereidheid. De moeilijkheid voor de markten is echter dat er veel schakeringen zijn tussen
handelsvrede en een ontwrichtende handelsoorlog. Het is nog erg onzeker wat het uiteindelijk zal worden,
aangezien het vooralsnog om voornemens gaat en de onderhandelingen nog lopen. In deze context besloten de
Personal Portfolio compartimenten om hun tactische allocatie meer naar neutraal te brengen in de loop van maart.
Al in de eerste helft van de maand maakten ze geleidelijk een einde aan de overweging in aandelen. Daarnaast
verkleinden ze de cyclische voorkeuren in hun aandelenpositionering. Zo beëindigden ze de overwogen posities in
de eurozone en Japan, twee zeer cyclische regio’s. Ze houden wel vast aan een lichte voorkeur voor de
opkomende markten, die worden ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar, hogere verwachte winsten
en een soepel financieel klimaat. Ook voor de sectorpositionering hebben ze gekozen voor een evenwichtiger
verdeling tussen cyclische en defensieve sectoren. Midden maart besloten de compartimenten om ook de al lang
geldende onderweging in staatsobligaties te beëindigen. Zwakkere macro-verrassingen in Europa en het risico van
negatieve effecten van Amerikaanse handelstarieven zijn fundamentele argumenten voor deze neutrale positie.
Sentiment en momentum pleiten evenmin nog voor een onderweging. De kapitaalstromen en positionering zijn
zelfs gunstig geworden voor staatsobligaties. De compartimenten trokken zodoende de blootstelling aan
eurostaatsobligaties gevoelig op (zowel via fondsen als via futures), maar behielden wel een lichte shortpositie op
de Amerikaanse 10-jaarrente. In de loop van kwartaal werden de compartimenten nog wat voorzichtiger in hun
positionering voor risicovolle obligaties. De waarderingen van deze beleggingscategorie zijn immers aan de hoge
kant en de liquiditeit blijft erg zwak. Hierdoor is de categorie kwetsbaar in het huidige klimaat. Ze verlaagden dan
ook de weging in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties door de Amerikaanse bedrijfsobligaties van de hand te doen.
Verder werd de weging in EMD-obligaties in harde valuta verlaagd omwille van de protectionistische risico’s. Een
deel van de opbrengst werd geïnvesteerd in EMD-obligaties in lokale valuta.
Het beleggingsklimaat had tijdens de eerste maanden van 2018 te maken gehad met fundamentele veranderingen,
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met als gevolg meer koersschommelingen en een minder duidelijke richting. De bedrijfsfundamentals bleven echter
sterk. Ook de wereldeconomie zag er nog steeds gezond uit, waarbij de groei na een tegenvallend eerste kwartaal
waarschijnlijk licht herstellen zou herstellen als de (geo)politieke en protectionistische risico’s geen roet in het eten
gooiden. In dit marktklimaat met enkele tegenstrijdige signalen begonnen de Personal Portfolio compartimenten
het 2de kwartaal met een redelijk evenwichtige positionering, maar geleidelijk nam de risicobereidheid licht toe. De
weging voor vastgoedaandelen was eerst neutraal, maar werd begin mei opgetrokken tot een lichte overweging.
Beleggers leken immers te negatief over deze beleggingscategorie en de sterke bedrijfsresultaten in de sector
overtuigden de beheerders om de vastgoedpositie weer licht uit te breiden. In juni hebben de Personal Portfolio
compartimenten ook de positie in aandelen van neutraal naar een kleine overweging gebracht. Deze overweging
was deels cyclisch gedreven (een verbetering in het wereldwijde macro- en winstmomentum), maar was vooral
gebaseerd op positieve momentum- en sentimentindicatoren. Aan het begin van het 2de kwartaal was de weging
in staatsobligaties vrijwel neutraal, ter bescherming tegen (geo)politieke risico’s. Midden mei verlaagden de
compartimenten de positie in staatsobligaties naar een kleine onderweging, nadat Duitse obligaties al enigszins
geprofiteerd hadden van de vlucht naar veiligheid. Ondanks een daling van de rente op kwaliteitsvolle
staatsobligaties in juni hielden de compartimenten vast aan een deze lichte onderweging. De gezonde groei en de
geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid zullen de obligatierentes vermoedelijk geleidelijk hoger duwen
richting het einde van het jaar. De compartimenten bleven hierbij in de eerste plaats voorzichtig voor Duitse en
Amerikaanse obligaties. Binnen het aandelengedeelte bouwden de compartimenten de weging in aandelen uit de
opkomende markten geleidelijk af tot een lichte onderweging. De tegenwind van de sterke USD, de oplopende
olieprijzen, het toenemende protectionisme en de politieke uitdagingen in enkele opkomende landen wogen
immers op de prestaties van de regio. In plaats hiervan trokken de compartimenten het gewicht in Amerikaanse
aandelen verder op. De Amerikaanse economie is immers minder gevoelig aan de oplopende handelsspanningen
of voor de stijgende olieprijs. De compartimenten bleven tijdens het 2de kwartaal voorzichtig voor Japanse
aandelen omwille van de lagere winstgroei. Europese aandelen bevonden zich dicht bij neutraal, waarbij de
compartimenten wel tijdelijk erg voorzichtig waren voor Italiaanse aandelen. Op sectorvlak hielden de
compartimenten vast aan hun evenwichtige aanpak, met een voorkeur voor de energiesector en de
voedingsbedrijven, terwijl ze obligatieproxy's, zoals nutsbedrijven en de telecomsector, licht onderwegen. Binnen
het obligatiegedeelte bleven de Personal Portfolio compartimenten licht onderwogen in risicovolle obligaties tijdens
het 2de kwartaal. De waarderingen waren in deze beleggingscategorie minder aantrekkelijk en de liquiditeit was
nog altijd erg laag.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen het derde kwartaal van 2018 met een lichte overweging in
aandelen en beursgenoteerd vastgoed, in combinatie met een lichte onderweging in staatsobligaties en risicovolle
obligaties. In de eerste drie weken van juli hielden ze vast aan deze tactische allocatie. Vanwege het beter dan
verwachte resultatenseizoen in de VS, het gezonde macro-economische klimaat en de afnemende
handelsspanningen tussen de VS en Europa hadden de compartimenten in de laatste week van juli besloten om
de onderwogen spreadpositie te beëindigen en de positie in aandelen verder uit te breiden naar een gemiddelde
overweging. Tegelijkertijd beëindigden ze de lichte overweging in vastgoed, omdat deze categorie het in de
voorgaande drie maanden al goed had gedaan en gevoelig blijft voor stijgende obligatierentes. Midden augustus
werd winst genomen op de overweging in aandelen en gingen ze terug naar een neutrale positie. Deze beslissing
volgde onder meer op de Turkse marktonrust, de Italiaanse begrotingsdiscussies en een escalatie van de
handelsspanningen tussen de VS en China. Begin september kozen de compartimenten ervoor om wat
vastgoedaandelen bij te kopen. Deze beleggingscategorie was de weken ervoor immers al wat gecorrigeerd, wat
bijdroeg aan de waarderingen van vastgoedaandelen. Een gemiddeld dividendrendement van 3,6% voor
wereldwijde vastgoedaandelen blijft aantrekkelijk in de huidige lage renteomgeving. In de loop van september,
nadat de rentes van kwaliteitsvolle obligaties al wat opliepen, besloten de compartimenten ook de onderwogen
positie in de staatsobligaties tijdelijk wat terug te brengen ter bescherming van de politieke risico’s. Ze kochten
vooral Duitse en Spaanse staatsobligaties bij, maar behielden een licht onderwogen positie in staatsobligaties. Als
gevolg daarvan hadden de Personal Portfolio compartimenten een tactische allocatie naar de verschillende
beleggingscategorieën die eind september nagenoeg neutraal was, met slechts een kleine overweging in
onroerend goed, een lichte onderweging in staatsobligaties en een neutrale visie op aandelen en risicovolle
obligaties. Ook al verbeteren de cyclische indicatoren niet langer, toch consolideert de wereldwijde groei nog
steeds op een gezond niveau. Ook de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten blijven sterk. En ten slotte leek het
beleggerssentiment met betrekking tot de handelsspanningen in de laatste dagen van september wat te
verbeteren. De bescheiden Chinese vergelding in combinatie met meer Chinese infrastructuuruitgaven ligt
vermoedelijk aan de grondslag van deze sentimentverschuiving. Maar ook het handelsakkoord tussen de VS,
Mexico en Canada speelt een rol. Binnen aandelen zorgde deze sentimentsverschuiving er ook toe dat de
cyclische blootstelling wat werd verhoogd in de laatste dagen van september. De weging in aandelen uit de
Eurozone en Japan werd opgetrokken terwijl wat winst werd genomen op de posities in Amerikaanse aandelen.
Hierdoor was Japan de voorkeursregio eind september 2018. Japanse aandelen waren aantrekkelijk gewaardeerd
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en hadden minder dan normaal geprofiteerd van de recente verzwakking van de JPY. Bovendien lijkt het land
politiek stabiel. Op sectorniveau verhoogden ze de cyclische blootstelling door de financiële waarden en de sector
van de basismaterialen te verhogen tot een kleine overweging, terwijl ze vasthielden aan een kleine overweging in
de energiesector. Binnen de defensieve sectoren werd overgestapt van een kleine overweging in
consumentengoederen naar een kleine overweging in de farmasector. Het gewicht aan risicovolle obligaties nam
licht toe binnen de Personal Portfolio compartimenten tijdens het derde kwartaal van 2018. Ze breidden immers de
weging aan converteerbare obligaties en Spaanse obligaties wat uit, terwijl ze de positie in EMD-obligaties wat
afbouwden.

4.1.8. Toekomstig beleid
De wereldeconomie bevindt zich nog steeds in een consolidatiefase. De groei is niet meer zo sterk als afgelopen
jaren, maar nog wel gezond. In 2016 en 2017 was er nog sprake van een simultane opleving in alle regio’s, nu zijn
de regionale verschillen groter. De Amerikaanse economie profiteert momenteel van een eenmalige ‘boost’ dankzij
de belastingverlagingen van president Trump die, terwijl de groei in de Eurozone en Japan afgezwakt is. De sterke
dollar en de protectionistische risico’s zijn nadelig voor de groeilanden en hebben geleid tot een lichte verkrapping
van het financiële klimaat in de opkomende wereld en turbulentie in sommige probleemlanden (Turkije, Brazilië,
Argentinië).
In ons basisscenario gaan we ervan uit dat de groei in de verschillende regio’s weer meer gelijkop zal gaan. Een
meer synchrone groei in de ontwikkelde wereld zal ook gunstig zijn voor de opkomende economieën. De groei in
de VS ligt ver boven het LT-gemiddelde, maar zal geleidelijk vertragen. In de Eurozone en Japan verwachten we
dat de binnenlandse vraag zal aantrekken. De recente stimulus in China als reactie op de Amerikaanse
handelssancties compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s.
De groei van de wereldeconomie is dus nog steeds gezond, op voorwaarde dat de (geo)politieke en
protectionistische risico’s geen roet in het eten gooien. De recente handelsakkoorden tussen de VS, Mexico en
Canada (ter vervanging van NAFTA) zijn duidelijk gunstige ontwikkelingen. Uiteraard blijft de belangrijkste
uitdaging de handelsrelatie tussen China en de VS en hier lijkt de toestand wel nog te escaleren. De directe impact
van de tot nu toe aangekondigde protectionistische maatregelen blijft echter beperkt, maar we moeten afwachten
welke indirecte gevolgen ze op de middellange termijn zullen hebben voor het vertrouwen van consumenten en
ondernemers.
Ook de politieke risico’s in de Eurozone verdienen de aandacht van beleggers. Verkiezingsbeloften van de
populistische Italiaanse regering botsen met de Europese begrotingsregels. Vooralsnog stelt de Italiaanse regering
een begrotingstekort van 2,4% in 2019 voorop, ruim boven de doelstellingen van de Europese Commissie. We
verwachten de komende weken meer volatiliteit in Italiaanse activa.
De bedrijfsfundamentals zijn nog steeds sterk en blijven vermoedelijk een steun voor aandelen de komende
kwartalen. De Amerikaanse bedrijfswinsten zullen in het derde kwartaal naar verwachting met 19% toenemen. Dit
is iets minder dan in het tweede kwartaal (= het record in de huidige cyclus), maar blijft erg sterk. Ook de
recordhoogte aan inkopen van eigen aandelen zijn gunstig voor de markt.
Aandelenwaarderingen zijn hoog, maar niet extreem duur; bovendien zijn ze afgelopen maanden gedaald doordat
de winstgroei sterker was dan de marktprestaties. Amerikaanse aandelen blijven duur, met een risicopremie van
3,1%, minder dan de helft van de niveaus in de eurozone (6,1%) en Japan (7,3%). Op de middellange termijn kan
dit een risico vormen voor Amerikaanse aandelen.
Vanwege de verbeterende economische omstandigheden verwachten we dat de inflatie en het monetaire beleid de
komende kwartalen verder zal normaliseren. Dit zou overheidsobligaties terug moeten brengen naar het pad van
geleidelijk oplopende obligatierentes.
4.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
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toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 4.
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4.2.

Balans

II.
E.
F.
a.
ii.
m.
ii.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
d.
e.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten (+/-)
Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-)
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Collateral
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Collateral (-)
Andere (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
466.658.206,52
457.747.777,66

30/09/2017
EUR
510.162.061,95
499.404.109,19

457.665.686,74
82.090,92
187.056,63
187.056,63
-104.965,71
-104.965,71
-460.253,64
5.114.672,61
4.952.783,48
161.889,13
-5.574.926,25
-5.330.846,38
-244.079,87
0,00
10.237.335,00
10.237.335,00
-866.652,50
1.136,70
-867.789,20
466.658.206,52
449.799.684,10
-525.505,20
9.400.000,00
7.984.027,62

499.299.287,02
104.822,17
-56.612,14
-56.612,14
161.434,31
161.434,31
-288.522,04
1.072.668,16
506.989,07
565.679,09
-1.361.190,20
-690.119,10
-670.659,98
-411,12
11.987.760,90
11.987.760,90
-941.286,10
379,09
-941.665,19
510.162.061,95
494.705.321,13
48.272,40
13.000.000,00
2.408.468,42
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Posten buiten-balanstelling

I.
A.
b.
III.
A.
B.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Liquide middelen / deposito’s
Notionele bedragen van de termijncontracten (+)
Gekochte termijncontracten
Verkochten termijncontracten
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30/09/2018
EUR
1.201.255,34
1.201.255,34
1.201.255,34
65.303.438,88
37.782.328,40
27.521.110,48

30/09/2017
EUR
2.835.285,47
2.835.285,47
2.835.285,47
183.291.421,34
82.025.039,18
101.266.382,16
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4.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
l.
ii.
ii.1.
ii.2.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Op financiële indexen
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
13.478.685,47

30/09/2017
EUR
7.711.778,91

10.472.197,18
8.888.310,09
1.583.887,09
2.808.970,35
741.586,80
741.586,80
497.918,03
243.668,77
2.067.383,55
2.067.383,55
2.333.783,57
-266.400,02
197.517,94
197.517,94
197.517,94
795.960,28
801.595,63
38.726,70
38.726,70
-17.959,48
-26.402,57
-26.402,57
504.203,80
504.203,80
-6.794.821,31
-56.631,17

4.826.520,94
9.655.286,25
-4.828.765,31
2.864.662,41
533.307,65
533.307,65
558.558,11
-25.250,46
2.331.354,76
2.331.354,76
1.434.925,07
896.429,69
20.595,56
20.595,56
20.595,56
1.608.378,50
1.645.029,53
10.799,70
10.799,70
-39.424,22
-8.026,51
-8.026,51
142.325,67
142.325,67
-7.054.012,60
-120.963,57

-669,58
-126.940,27
-6.117.208,23
-5.772.796,29
-344.411,94
-105,64
-7.523,13
-85.613,94
-379.304,91
-20.824,44
-5.494.657,23

-1.921,64
-130.976,97
-6.254.790,95
-5.898.624,93
-356.166,02
-119,79
-3.824,86
-66.760,90
-461.539,73
-13.114,19
-5.303.308,43

7.984.028,24

2.408.470,48

-0,62
7.984.027,62

-2,06
2.408.468,42
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
16 858 522,42
9 400 000,00

30/09/2017
EUR
15 456 740,82
13 000 000,00

7 984 027,62
-525 505,20

2 408 468,42
48 272,40

-3 407 979,30
-8 800 000,00
-4 650 543,12

-1 264 774,50
-9 400 000,00
-4 791 966,32
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4.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

4.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
MUF-LMSCIEUUETF ACT DIST
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS
Totaal: Aandelen

69.997,00
375.608,00

EUR
EUR

127,21
47,65

8.904.318,37
17.896.969,98
26.801.288,35

0,49%
0,07%

1,95%
3,91%
5,86%

1,91%
3,84%
5,74%

3.403.356,00

EUR

3,95

13.454.146,94

0,26%

2,94%

2,88%

13.454.146,94

2,94%

2,88%

40.255.435,29

8,79%

8,63%

0,71%
0,79%
3,90%

0,70%
0,78%
3,83%

5,41%

5,30%

11,53%
17,52%

11,31%
17,18%

132.951.952,91

29,04%

28,49%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

157.697.568,76

34,45%

33,79%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

197.953.004,05

43,24%

42,42%

Fonds
AM IS M EM M -UCITS ETF EUR CCAP
Totaal: Fonds

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS

100.654,00
29.175,00
73.342,00

EUR
EUR
EUR

32,34
124,06
243,66

3.255.653,63
3.619.450,50
17.870.511,72

0,93%
0,22%
0,06%

24.745.615,85
316.218,00
363.269,00

EUR
EUR

166,86
220,74

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

52.764.135,48
80.187.817,43

5,80%
1,49%

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L JAP EQ -Z- /CAP
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP

4.526,00
502,00

EUR
EUR

10 709,16
8 976,00

48.469.658,16
4.505.952,00
52.975.610,16

2,88%
0,01%

10,59%
0,98%
11,57%

10,39%
0,97%
11,35%

4.991,60
13.734,00
4.382,00

EUR
EUR
EUR

7 102,05
6 616,67
5 735,81

35.450.564,37
90.873.345,78
25.134.319,42

6,44%
7,58%
10,72%

7,74%
19,85%
5,49%

7,60%
19,47%
5,39%

151.458.229,57

33,09%

32,46%

204.433.839,73

44,66%

43,81%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
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%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

7.281,00

EUR

1 066,42

7.764.604,02
7.764.604,02

1,03%

1,70%
1,70%

1,66%
1,66%

1.574.912,00

EUR

9,69

15.266.094,49
15.266.094,49

0,73%

3,34%
3,34%

3,27%
3,27%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C
4.429,00
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C
659.048,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

5 693,11
10,67

25.214.784,19
7.033.360,26
32.248.144,45

1,53%
0,59%

5,51%
1,54%
7,04%

5,40%
1,51%
6,91%

55.278.842,96

12,08%

11,85%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

259.712.682,69

56,74%

55,65%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

457.665.686,74

99,98%

98,07%

-128.842,19
23.876,48

-0,03%
0,01%

-0,03%
0,01%

-104.965,71

-0,02%

-0,02%

178.534,54
-102.789,42
170.511,51
-59.200,00

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

187.056,63

0,04%

0,04%

Totaal: Futures

82.090,92

0,02%

0,02%

Totaal F, Financiële derivaten

82.090,92

0,02%

0,02%

457.747.777,66

100,00%

98,09%

Benaming
Aandelen
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP
Totaal: Aandelen
Totaal Vastgoed
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A
Totaal: Totaal Vastgoed

Koers in
valuta

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

F, Financiële derivaten
Futures
Index
MSCI WRLD/R
TOPIX INDEX (TOKYO)

222,00
35,00

USD
JPY

360,81
1 817,50

Totaal: Index
Obligaties
10 YEARS CANADIAN BONDS
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

-149,00
175,00
-137,00
74,00

CAD
AUD
USD
EUR

Totaal: Obligaties

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

II.

132,62
128,85
118,78
158,79

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
Current accounts blocked
Current accounts blocked
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN

GBP
JPY
AUD
JPY
AUD
CAD
USD
USD
JPY
HKD
AUD
EUR
CAD
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97.717,54
123.361,84
283.439,73
359.768,26
124.094,92
7.981,68
444.090,40
894.544,36
49.753,33
110,19
193.970,62
144.461,74
434.379,03
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming
Current accounts blocked
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
Current accounts blocked

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

EUR
EUR
USD
GBP
HKD
CAD

153.662,26
5.922.137,33
756.823,37
1.158,62
49.178,67
196.701,11

Totaal Banktegoeden op zicht
Totaal Deposito’s en liquide middelen

10.237.335,00
10.237.335,00

2,19%
2,19%

III.

Overige vorderingen en schulden

-460.253,64

-0,10%

IV.

Andere

-866.652,50

-0,19%

V.

Totaal van het netto-actief

466.658.206,52

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Niet te rangschikken/gerangschikte instellingen
Totaal portefeuille:

99,95%
0,05%
100,00%

4.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
42.773.257,67
66.102.839,29
108.876.096,96
25.235.211,65
45.317.274,36
70.552.486,01
505.825.797,06
7,58%

Semester 2
31.971.398,47
33.616.191,34
65.587.589,81
18.353.464,61
44.964.168,65
63.317.633,26
477.431.215,53
0,48%

Totaal
74.744.656,14
99.719.030,63
174.463.686,77
43.588.676,26
90.281.443,01
133.870.119,27
491.603.614,14
8,26%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
4.4.3. Bedrag van de verbintenissen inzake financiële derivaten
Benaming
10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2018
10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2018
10Y TSY BD AUSTRALIA 17/12/2018
EURO BUND 06/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
TOPIX INDEX (TOKYO) 13/12/2018

Munt
CAD
USD
AUD
EUR
USD
USD
JPY

In devies
-20.028.423,55
-16.471.080,09
22.714.287,80
11.809.660,00
2.720.573,00
5.439.059,20
632.975.000,00
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In EUR
-13.340.248,59
-14.180.869,71
14.149.735,72
11.809.660,00
2.342.292,74
4.682.788,83
4.797.847,00

Lot-size
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
10.000
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4.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
71.148,322
40.374,323
81.699,457
16.257,919
762.925,252
217.178,355
58.224,370
48.163,644
102.358,784
25.743,683
718.790,838
239.598,316
29.373,288
30.365,061
141.894,345
37.436,221
606.269,781
232.527,156

Totaal
980.103,607
958.389,154
838.796,937

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
23.457.289,78
43.817.825,95
19.929.889,92
53.258.690,28
10.186.223,82
33.402.452,44

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
26.991.778,82
17.712.345,35
35.058.954,59
28.453.977,52
49.129.139,22
41.152.303,79

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

502.489.910,50
510.162.061,95
466.658.206,52
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Uitkering
340,67
342,31
347,79

1.116,98
1.102,33
1.100,11
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4.4.5. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

1,60%
(in %)

2,62%
(in %)

3,97%
(in %)

4,12%
(in %)

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
3,12%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in januari 2008.
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4.4.6. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,53% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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4.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De balansposten “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar – A. Vorderingen – c. Collateral” en “B.
Schulden – d. Collateral” vertegenwoordigen de tegenposten op de balans voor de waarderingen van de afgeleide
instrumenten, al naar gelang deze negatief of positief zijn.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verbeterd, vergeleken met de situatie per 30/09/2017, als gevolg van de positieve evolutie van de obligatiemarkten,
wat heeft toegestaan om bij te dragen tot het jaarrendement van het fonds, dat evolueert van +0,5% tot +1,6% op
30/09/2018.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s” en waarvan de proportie in de portefeuille weinig
is veranderd, maar waarvan de geïnvesteerde volumes in deze distributieaandelen lager is tegenover vorig jaar,
wat de vermindering verklaard van deze post.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius en de debetinteresten op de rekeningen bij JP Morgan (futures).
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - a.
Van buitenlandse oorsprong" betreft de fiscale afhoudingen over de opbrengsten van “futures” produkten.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron alsook retrocessies van vergoedingen “loyalty premiums” van
Vanguard Group Limited over de posities geïnvesteerd in het fonds. In 2017 bestond deze post hoofdzakelijk uit
retrocessies van beheerscommissies over de onderliggende fondsen.
Toelichting 8 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)" toont een belangrijke daling tegenover 2017 als gevolg van de gefaktureerde kosten voor de
“Trackers” of “ETF’s”, waarvan de hoogte afhangt van de keuze van het type instrument.
Toelichting 9 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting.
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Toelichting 10 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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5.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO
PERSONAL PORTFOLIO YELLOW

5.1.

Beheerverslag

5.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
4 januari 2008.
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro : 250
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro : 1000
5.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
5.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Dit compartiment investeert in beleggingen die een evenwicht bieden tussen rendement en groei. De portefeuille is
een weerspiegeling van de beleggingspolitiek die NN Investment Partners volgt voor de “goede huisvader”
belegger die de waarde van zijn vermogen wenst te zien aangroeien in de loop van de jaren, en die op zoek is naar
een jaarlijks rendement.
Het beleggingsproces is toegespitst op twee pijlers van waardecreatie : door te beleggen in aandelen/deelbewijzen
van ICB’s is enerzijds een optimale spreiding mogelijk tussen de verschillende segmenten van de aandelenmarkt,
obligatiemarkt en de geldmarkt en anderzijds tussen de verschillende strategieën inzake duration,
kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en beleggingsstijlen.
5.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium S.A.
Avenue Marnix 23 - 1000 Brussel

5.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

5.1.6. Index en benchmark
40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 55% MSCI All Countries World NR, 5% GPR250 Global 10/40 Net
Return.
De benchmark wordt uitsluitend gebruikt als een referentie voor de belegger en de beheerder beschikt over een
ruime mate van afwijking t.o.v. deze benchmark.
5.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economische cijfers bleven positief verrassen tijdens het laatste kwartaal van 2017. Het gunstige macroklimaat
werd gekenmerkt door een krachtige groei in alle regio’s en gesteund door alle belangrijke economische actoren
(consumenten, bedrijven en overheden). Ondanks het sterke macrobeeld was niet iedereen positief over de
marktvooruitzichten voor risicovolle beleggingen. Sommige beleggers vreesden dat het nieuws al grotendeels
ingeprijsd was, dat het monetaire beleid stokken in de wielen zou steken of dat waarderingen overdreven waren.
Maar de richting van de conjunctuurcyclus, de bedrijfswinsten en de kapitaalstromen bleven positief voor op
groeigerichte activa, zodat deze vrees niet gerechtvaardigd leek. De Personal Portfolio compartimenten begonnen
oktober met een neutrale positie in aandelen, maar breidden in de eerste helft van het kwartaal deze geleidelijk uit
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naar een gemiddelde overweging. De koers-winstverhoudingen voor aandelen waren weliswaar hoog, maar niet
extreem als rekening gehouden werd met de verwachting dat dat de mondiale bedrijfswinsten ook in 2018 een
goede 10% zouden groeien. Ten opzichte van vastrentende instrumenten bleven de aandelenwaarderingen in lijn
met of aantrekkelijker dan de historische gemiddelden, vooral voor de Eurozone en Japan. De Personal Portfolio
compartimenten verhoogden daarom de aandelenoverweging in deze regio’s. Maar ook de opkomende markten
bleven aantrekkelijk, al namen de compartimenten wat winst gezien de gevoeligheid van de regio voor oplopende
Fed-verwachtingen. Voor de VS waren ze voorzichtiger omwille van de hoge waarderingen en aangezien de
economische cyclus hier al verder gevorderd is. Omwille van de zwakke USD en de belastinghervorming
schroefden ze de onderweging in Amerikaanse aandelen echter wat terug. Op sectorvlak prefereerden de
compartimenten nog steeds cyclische sectoren. De overweging in IT werd evenwel gesloten, terwijl de voorkeur
voor de financiële sector behouden bleef. Ze bleven voorzichtig voor defensieve sectoren, in de eerste plaats voor
de voedingssector. Staatsobligaties boden het minste perspectief. De compartimenten waren eind december’17
dan ook duidelijk onderwogen in deze categorie. De verwachting was immers dat de obligatierentes in de komende
12 maanden eerder omhoog dan omlaag zouden gaan. De Fed en de ECB zouden hun beleid immers geleidelijk
gaan normaliseren. In combinatie met sterke macrocijfers, leek het dan ook raadzaam om de duratie van de
portefeuilles zelfs nog wat verder terug te schroeven. Vanwege de toegenomen onzekerheid over het monetaire
beleid, de beperkte liquiditeit, de hoge waarderingen en het afnemende momentum hadden de compartimenten het
risicovolle obligatiegedeelte wat defensiever gemaakt. Zo werd een nieuwe positie in kwaliteitsvolle Amerikaanse
bedrijfsobligaties geopend (waarbij het muntrisico werd afgedekt) omwille van de Amerikaanse
belastinghervormingen, terwijl de positie in EMD-obligaties (= obligaties van opkomende landen) wat werd
afgebouwd. Ook hoogrentende bedrijfsobligaties leken nog steeds erg duur. Hierdoor lag de nadruk in de eerste
plaats op kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Rekening houdend met de positieve fundamentele achtergrond, het
aantrekkelijk dividendrendement en de verwachting van geleidelijk oplopende obligatierentes, verhoogden de
compartimenten in oktober licht de weging in vastgoedaandelen, al bleef de overweging al bij al vrij gematigd. De
cashweging nam tijdens het 4de kwartaal van 2017 af, aangezien de compartimenten meer cash aan het werk
zetten binnen aandelen en vastgoedaandelen.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen 2018 met een gemiddelde overweging in aandelen en een licht
overwogen positie in vastgoed. Reeds in de tweede helft van januari gingen ze naar een lichte overweging in
aandelen en beëindigden de compartimenten de overweging in vastgoed maar dat had toen enkel te maken met
technische en niet met fundamentele factoren. De bedrijfsresultaten waren sterk, de inflatiecijfers vrij gematigd en
de economische cijfers in de VS en opkomende landen bleven toen nog positief verrassen. Vandaar ook dat de
compartimenten midden februari, nadat het beleggerssentiment in twee weken tijd van zeer optimistisch was
omgeslagen in neutraal met een pessimistische inslag, reeds opnieuw het aandelengewicht optrokken. Begin
maart verschenen er echter nieuwe wolken aan de heldere hemel, en deze keer wel op fundamenteel vlak. De
indicator voor de wereldwijde economische cyclus begon te verzwakken, tegelijkertijd nam ook het wereldwijde
winstmomentum af. Daar kwam nog bij dat de politieke onzekerheid duidelijk toenam. Vooral de ontwikkelingen in
het Witte Huis zorgen voor meer risico’s voor de wereldhandel. Protectionisme kan, in geval van een echte
handelsoorlog, immers erg verstorend werken en niet-lineaire effecten hebben op de wereldhandel, het vertrouwen
en de risicobereidheid. De moeilijkheid voor de markten is echter dat er veel schakeringen zijn tussen
handelsvrede en een ontwrichtende handelsoorlog. Het is nog erg onzeker wat het uiteindelijk zal worden,
aangezien het vooralsnog om voornemens gaat en de onderhandelingen nog lopen. In deze context besloten de
Personal Portfolio compartimenten om hun tactische allocatie meer naar neutraal te brengen in de loop van maart.
Al in de eerste helft van de maand maakten ze geleidelijk een einde aan de overweging in aandelen. Daarnaast
verkleinden ze de cyclische voorkeuren in hun aandelenpositionering. Zo beëindigden ze de overwogen posities in
de eurozone en Japan, twee zeer cyclische regio’s. Ze houden wel vast aan een lichte voorkeur voor de
opkomende markten, die worden ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar, hogere verwachte winsten
en een soepel financieel klimaat. Ook voor de sectorpositionering hebben ze gekozen voor een evenwichtiger
verdeling tussen cyclische en defensieve sectoren. Midden maart besloten de compartimenten om ook de al lang
geldende onderweging in staatsobligaties te beëindigen. Zwakkere macro-verrassingen in Europa en het risico van
negatieve effecten van Amerikaanse handelstarieven zijn fundamentele argumenten voor deze neutrale positie.
Sentiment en momentum pleiten evenmin nog voor een onderweging. De kapitaalstromen en positionering zijn
zelfs gunstig geworden voor staatsobligaties. De compartimenten trokken zodoende de blootstelling aan
eurostaatsobligaties gevoelig op (zowel via fondsen als via futures), maar behielden wel een lichte shortpositie op
de Amerikaanse 10-jaarrente. In de loop van kwartaal werden de compartimenten nog wat voorzichtiger in hun
positionering voor risicovolle obligaties. De waarderingen van deze beleggingscategorie zijn immers aan de hoge
kant en de liquiditeit blijft erg zwak. Hierdoor is de categorie kwetsbaar in het huidige klimaat. Ze verlaagden dan
ook de weging in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties door de Amerikaanse bedrijfsobligaties van de hand te doen.
Verder werd de weging in EMD-obligaties in harde valuta verlaagd omwille van de protectionistische risico’s. Een
deel van de opbrengst werd geïnvesteerd in EMD-obligaties in lokale valuta.
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Het beleggingsklimaat had tijdens de eerste maanden van 2018 te maken gehad met fundamentele veranderingen,
met als gevolg meer koersschommelingen en een minder duidelijke richting. De bedrijfsfundamentals bleven echter
sterk. Ook de wereldeconomie zag er nog steeds gezond uit, waarbij de groei na een tegenvallend eerste kwartaal
waarschijnlijk licht herstellen zou herstellen als de (geo)politieke en protectionistische risico’s geen roet in het eten
gooiden. In dit marktklimaat met enkele tegenstrijdige signalen begonnen de Personal Portfolio compartimenten
het 2de kwartaal met een redelijk evenwichtige positionering, maar geleidelijk nam de risicobereidheid licht toe. De
weging voor vastgoedaandelen was eerst neutraal, maar werd begin mei opgetrokken tot een lichte overweging.
Beleggers leken immers te negatief over deze beleggingscategorie en de sterke bedrijfsresultaten in de sector
overtuigden de beheerders om de vastgoedpositie weer licht uit te breiden. In juni hebben de Personal Portfolio
compartimenten ook de positie in aandelen van neutraal naar een kleine overweging gebracht. Deze overweging
was deels cyclisch gedreven (een verbetering in het wereldwijde macro- en winstmomentum), maar was vooral
gebaseerd op positieve momentum- en sentimentindicatoren. Aan het begin van het 2de kwartaal was de weging
in staatsobligaties vrijwel neutraal, ter bescherming tegen (geo)politieke risico’s. Midden mei verlaagden de
compartimenten de positie in staatsobligaties naar een kleine onderweging, nadat Duitse obligaties al enigszins
geprofiteerd hadden van de vlucht naar veiligheid. Ondanks een daling van de rente op kwaliteitsvolle
staatsobligaties in juni hielden de compartimenten vast aan een deze lichte onderweging. De gezonde groei en de
geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid zullen de obligatierentes vermoedelijk geleidelijk hoger duwen
richting het einde van het jaar. De compartimenten bleven hierbij in de eerste plaats voorzichtig voor Duitse en
Amerikaanse obligaties. Binnen het aandelengedeelte bouwden de compartimenten de weging in aandelen uit de
opkomende markten geleidelijk af tot een lichte onderweging. De tegenwind van de sterke USD, de oplopende
olieprijzen, het toenemende protectionisme en de politieke uitdagingen in enkele opkomende landen wogen
immers op de prestaties van de regio. In plaats hiervan trokken de compartimenten het gewicht in Amerikaanse
aandelen verder op. De Amerikaanse economie is immers minder gevoelig aan de oplopende handelsspanningen
of voor de stijgende olieprijs. De compartimenten bleven tijdens het 2de kwartaal voorzichtig voor Japanse
aandelen omwille van de lagere winstgroei. Europese aandelen bevonden zich dicht bij neutraal, waarbij de
compartimenten wel tijdelijk erg voorzichtig waren voor Italiaanse aandelen. Op sectorvlak hielden de
compartimenten vast aan hun evenwichtige aanpak, met een voorkeur voor de energiesector en de
voedingsbedrijven, terwijl ze obligatieproxy's, zoals nutsbedrijven en de telecomsector, licht onderwegen. Binnen
het obligatiegedeelte bleven de Personal Portfolio compartimenten licht onderwogen in risicovolle obligaties tijdens
het 2de kwartaal. De waarderingen waren in deze beleggingscategorie minder aantrekkelijk en de liquiditeit was
nog altijd erg laag.
De Personal Portfolio compartimenten begonnen het derde kwartaal van 2018 met een lichte overweging in
aandelen en beursgenoteerd vastgoed, in combinatie met een lichte onderweging in staatsobligaties en risicovolle
obligaties. In de eerste drie weken van juli hielden ze vast aan deze tactische allocatie. Vanwege het beter dan
verwachte resultatenseizoen in de VS, het gezonde macro-economische klimaat en de afnemende
handelsspanningen tussen de VS en Europa hadden de compartimenten in de laatste week van juli besloten om
de onderwogen spreadpositie te beëindigen en de positie in aandelen verder uit te breiden naar een gemiddelde
overweging. Tegelijkertijd beëindigden ze de lichte overweging in vastgoed, omdat deze categorie het in de
voorgaande drie maanden al goed had gedaan en gevoelig blijft voor stijgende obligatierentes. Midden augustus
werd winst genomen op de overweging in aandelen en gingen ze terug naar een neutrale positie. Deze beslissing
volgde onder meer op de Turkse marktonrust, de Italiaanse begrotingsdiscussies en een escalatie van de
handelsspanningen tussen de VS en China. Begin september kozen de compartimenten ervoor om wat
vastgoedaandelen bij te kopen. Deze beleggingscategorie was de weken ervoor immers al wat gecorrigeerd, wat
bijdroeg aan de waarderingen van vastgoedaandelen. Een gemiddeld dividendrendement van 3,6% voor
wereldwijde vastgoedaandelen blijft aantrekkelijk in de huidige lage renteomgeving. In de loop van september,
nadat de rentes van kwaliteitsvolle obligaties al wat opliepen, besloten de compartimenten ook de onderwogen
positie in de staatsobligaties tijdelijk wat terug te brengen ter bescherming van de politieke risico’s. Ze kochten
vooral Duitse en Spaanse staatsobligaties bij, maar behielden een licht onderwogen positie in staatsobligaties. Als
gevolg daarvan hadden de Personal Portfolio compartimenten een tactische allocatie naar de verschillende
beleggingscategorieën die eind september nagenoeg neutraal was, met slechts een kleine overweging in
onroerend goed, een lichte onderweging in staatsobligaties en een neutrale visie op aandelen en risicovolle
obligaties. Ook al verbeteren de cyclische indicatoren niet langer, toch consolideert de wereldwijde groei nog
steeds op een gezond niveau. Ook de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten blijven sterk. En ten slotte leek het
beleggerssentiment met betrekking tot de handelsspanningen in de laatste dagen van september wat te
verbeteren. De bescheiden Chinese vergelding in combinatie met meer Chinese infrastructuuruitgaven ligt
vermoedelijk aan de grondslag van deze sentimentverschuiving. Maar ook het handelsakkoord tussen de VS,
Mexico en Canada speelt een rol. Binnen aandelen zorgde deze sentimentsverschuiving er ook toe dat de
cyclische blootstelling wat werd verhoogd in de laatste dagen van september. De weging in aandelen uit de
Eurozone en Japan werd opgetrokken terwijl wat winst werd genomen op de posities in Amerikaanse aandelen.
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Hierdoor was Japan de voorkeursregio eind september 2018. Japanse aandelen waren aantrekkelijk gewaardeerd
en hadden minder dan normaal geprofiteerd van de recente verzwakking van de JPY. Bovendien lijkt het land
politiek stabiel. Op sectorniveau verhoogden ze de cyclische blootstelling door de financiële waarden en de sector
van de basismaterialen te verhogen tot een kleine overweging, terwijl ze vasthielden aan een kleine overweging in
de energiesector. Binnen de defensieve sectoren werd overgestapt van een kleine overweging in
consumentengoederen naar een kleine overweging in de farmasector. Het gewicht aan risicovolle obligaties nam
licht toe binnen de Personal Portfolio compartimenten tijdens het derde kwartaal van 2018. Ze breidden immers de
weging aan converteerbare obligaties en Spaanse obligaties wat uit, terwijl ze de positie in EMD-obligaties wat
afbouwden.

5.1.8. Toekomstig beleid
De wereldeconomie bevindt zich nog steeds in een consolidatiefase. De groei is niet meer zo sterk als afgelopen
jaren, maar nog wel gezond. In 2016 en 2017 was er nog sprake van een simultane opleving in alle regio’s, nu zijn
de regionale verschillen groter. De Amerikaanse economie profiteert momenteel van een eenmalige ‘boost’ dankzij
de belastingverlagingen van president Trump die, terwijl de groei in de Eurozone en Japan afgezwakt is. De sterke
dollar en de protectionistische risico’s zijn nadelig voor de groeilanden en hebben geleid tot een lichte verkrapping
van het financiële klimaat in de opkomende wereld en turbulentie in sommige probleemlanden (Turkije, Brazilië,
Argentinië).
In ons basisscenario gaan we ervan uit dat de groei in de verschillende regio’s weer meer gelijkop zal gaan. Een
meer synchrone groei in de ontwikkelde wereld zal ook gunstig zijn voor de opkomende economieën. De groei in
de VS ligt ver boven het LT-gemiddelde, maar zal geleidelijk vertragen. In de Eurozone en Japan verwachten we
dat de binnenlandse vraag zal aantrekken. De recente stimulus in China als reactie op de Amerikaanse
handelssancties compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s.
De groei van de wereldeconomie is dus nog steeds gezond, op voorwaarde dat de (geo)politieke en
protectionistische risico’s geen roet in het eten gooien. De recente handelsakkoorden tussen de VS, Mexico en
Canada (ter vervanging van NAFTA) zijn duidelijk gunstige ontwikkelingen. Uiteraard blijft de belangrijkste
uitdaging de handelsrelatie tussen China en de VS en hier lijkt de toestand wel nog te escaleren. De directe impact
van de tot nu toe aangekondigde protectionistische maatregelen blijft echter beperkt, maar we moeten afwachten
welke indirecte gevolgen ze op de middellange termijn zullen hebben voor het vertrouwen van consumenten en
ondernemers.
Ook de politieke risico’s in de Eurozone verdienen de aandacht van beleggers. Verkiezingsbeloften van de
populistische Italiaanse regering botsen met de Europese begrotingsregels. Vooralsnog stelt de Italiaanse regering
een begrotingstekort van 2,4% in 2019 voorop, ruim boven de doelstellingen van de Europese Commissie. We
verwachten de komende weken meer volatiliteit in Italiaanse activa.
De bedrijfsfundamentals zijn nog steeds sterk en blijven vermoedelijk een steun voor aandelen de komende
kwartalen. De Amerikaanse bedrijfswinsten zullen in het derde kwartaal naar verwachting met 19% toenemen. Dit
is iets minder dan in het tweede kwartaal (= het record in de huidige cyclus), maar blijft erg sterk. Ook de
recordhoogte aan inkopen van eigen aandelen zijn gunstig voor de markt.
Aandelenwaarderingen zijn hoog, maar niet extreem duur; bovendien zijn ze afgelopen maanden gedaald doordat
de winstgroei sterker was dan de marktprestaties. Amerikaanse aandelen blijven duur, met een risicopremie van
3,1%, minder dan de helft van de niveaus in de eurozone (6,1%) en Japan (7,3%). Op de middellange termijn kan
dit een risico vormen voor Amerikaanse aandelen.
Vanwege de verbeterende economische omstandigheden verwachten we dat de inflatie en het monetaire beleid de
komende kwartalen verder zal normaliseren. Dit zou overheidsobligaties terug moeten brengen naar het pad van
geleidelijk oplopende obligatierentes.
5.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
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die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 4.
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5.2.

Balans

II.
E.
F.
a.
ii.
m.
ii.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
d.
e.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten (+/-)
Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-)
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Collateral
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Collateral (-)
Andere (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

- 84 -

30/09/2018
EUR
486.083.136,80
476.516.695,01

30/09/2017
EUR
449.558.028,11
438.763.829,16

476.472.849,72
43.845,29
189.848,28
189.848,28
-146.002,99
-146.002,99
367.185,06
5.952.795,55
5.783.911,97
168.883,58
-5.585.610,49
-5.372.782,95
-212.827,54
0,00
10.107.245,74
10.107.245,74
-907.989,01
2.626,90
-910.615,91
486.083.136,80
450.311.142,96
625.483,40
12.500.000,00
22.646.510,44

438.416.064,20
347.764,96
-11.395,77
-11.395,77
359.160,73
359.160,73
-366.925,55
1.004.859,35
502.132,79
502.726,56
-1.371.784,90
-520.602,44
-850.797,69
-384,77
11.996.412,42
11.996.412,42
-835.287,92
545,91
-835.833,83
449.558.028,11
418.445.700,89
2.264.047,15
9.000.000,00
19.848.280,07
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Posten buiten-balanstelling

I.
A.
b.
III.
A.
B.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Liquide middelen / deposito’s
Notionele bedragen van de termijncontracten (+)
Gekochte termijncontracten
Verkochten termijncontracten
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30/09/2018
EUR
1.375.157,03
1.375.157,03
1.375.157,03
70.603.018,89
42.502.782,96
28.100.235,93

30/09/2017
EUR
2.983.462,61
2.983.462,61
2.983.462,61
157.384.253,16
62.460.305,43
94.923.947,73
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5.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
l.
ii.
ii.1.
ii.2.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Financiële derivaten
Op obligaties
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Op financiële indexen
Termijncontracten
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
26.851.355,26

30/09/2017
EUR
23.373.577,70

23.601.447,77
7.315.712,91
16.285.734,86
3.086.483,25
734.769,93
734.769,93
533.525,88
201.244,05
2.351.713,32
2.351.713,32
2.856.877,04
-505.163,72
163.424,24
163.424,24
163.424,24
1.952.851,09
1.949.490,77
53.849,00
53.849,00
-24.044,68
-26.444,00
-26.444,00
421.175,54
421.175,54
-6.578.870,90
-58.043,40

20.371.932,68
6.788.946,37
13.582.986,31
3.016.233,34
416.489,23
416.489,23
312.113,72
104.375,51
2.599.744,11
2.599.744,11
1.563.070,66
1.036.673,45
-14.588,32
-14.588,32
-14.588,32
2.306.956,41
2.345.316,26
9.583,37
9.583,37
-34.825,48
-13.117,74
-13.117,74
58.494,83
58.494,83
-5.890.747,30
-97.452,21

-836,17
-120.570,01
-5.848.952,24
-5.520.045,06
-328.907,18
-105,63
-7.113,65
-83.270,92
-417.716,13
-42.262,75
-4.204.844,27

-1.528,98
-109.504,25
-5.189.973,41
-4.894.704,57
-295.268,84
-119,79
-3.541,84
-57.948,00
-407.072,44
-23.606,38
-3.525.296,06

22.646.510,99

19.848.281,64

-0,55
22.646.510,44

-1,57
19.848.280,07
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)

- 87 -

30/09/2018
EUR
35 771 993,84
12 500 000,00

30/09/2017
EUR
31 112 327,22
9 000 000,00

22 646 510,44

19 848 280,07

625 483,40

2 264 047,15

-16 620 669,24
-14 400 000,00
-4 751 324,60

-14 495 255,72
-12 500 000,00
-4 117 071,50
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5.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

5.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
MUF-LMSCIEUUETF ACT DIST
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS
Totaal: Aandelen

199.223,00
1.567.976,00

EUR
EUR

127,21
47,65

25.343.157,83
74.710.920,45
100.054.078,28

1,39%
0,29%

5,32%
15,68%
21,00%

5,21%
15,37%
20,58%

7.484.411,00

EUR

3,95

29.587.373,57

0,57%

6,21%

6,09%

29.587.373,57

6,21%

6,09%

129.641.451,85

27,21%

26,67%

1,95%
1,57%
6,76%

1,91%
1,54%
6,63%

10,28%

10,08%

6,67%
8,33%

6,54%
8,16%

71.483.041,85

15,00%

14,71%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

120.456.492,99

25,28%

24,78%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

250.097.944,84

52,48%

51,45%

Fonds
AM IS M EM M -UCITS ETF EUR CCAP
Totaal: Fonds

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS

286.863,00
60.302,00
132.208,00

EUR
EUR
EUR

32,34
124,06
243,66

9.278.583,74
7.481.066,12
32.213.801,28

2,66%
0,45%
0,10%

48.973.451,14
190.558,00
179.789,00

EUR
EUR

166,86
220,74

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

31.796.507,88
39.686.533,97

3,49%
0,74%

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L JAP EQ -Z- /CAP
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP

7.092,00
1.523,00

EUR
EUR

10 709,16
8 976,00

75.949.362,72
13.670.448,00
89.619.810,72

4,52%
0,04%

15,94%
2,87%
18,81%

15,62%
2,81%
18,44%

2.126,00
7.988,00
3.387,00

EUR
EUR
EUR

7 102,05
6 616,67
5 735,81

15.098.958,30
52.853.959,96
19.427.188,47

2,74%
4,41%
8,29%

3,17%
11,09%
4,08%

3,11%
10,87%
4,00%

87.380.106,73

18,34%

17,98%

176.999.917,45

37,14%

36,41%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
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%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

7.254,00

EUR

1 066,42

7.735.810,68
7.735.810,68

1,02%

1,62%
1,62%

1,59%
1,59%

1.628.647,00

EUR

9,69

15.786.963,97
15.786.963,97

0,75%

3,31%
3,31%

3,25%
3,25%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C
3.445,00
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C
584.656,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

5 693,11
10,67

19.612.763,95
6.239.448,83
25.852.212,78

1,19%
0,52%

4,12%
1,31%
5,43%

4,03%
1,28%
5,32%

49.374.987,43

10,36%

10,16%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

226.374.904,88

47,51%

46,57%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

476.472.849,72

99,99%

98,02%

-176.701,33
30.698,34

-0,04%
0,01%

-0,04%
0,01%

-146.002,99

-0,03%

-0,03%

182.129,20
-105.726,26
174.245,34
-60.800,00

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

0,04%
-0,02%
0,04%
-0,01%

189.848,28

0,04%

0,04%

Totaal: Futures

43.845,29

0,01%

0,01%

Totaal F, Financiële derivaten

43.845,29

0,01%

0,01%

476.516.695,01

100,00%

98,03%

Benaming
Aandelen
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP
Totaal: Aandelen
Totaal Vastgoed
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A
Totaal: Totaal Vastgoed

Koers in
valuta

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

F, Financiële derivaten
Futures
Index
MSCI WRLD/R
TOPIX INDEX (TOKYO)

305,00
45,00

USD
JPY

360,81
1 817,50

Totaal: Index
Obligaties
10 YEARS CANADIAN BONDS
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

-152,00
180,00
-140,00
76,00

CAD
AUD
USD
EUR

Totaal: Obligaties

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

II.

132,62
128,85
118,78
158,79

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked

JPY
JPY
USD
USD
EUR
GBP
HKD
CAD
USD
GBP
AUD
CAD
EUR
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245.364,56
64.240,06
566.532,93
1.043.632,63
5.301.574,06
86.979,92
110,19
8.150,27
1.007.235,73
1.153,50
135.942,83
444.635,64
157.816,47
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANK
Current accounts blocked
Current accounts blocked
Current accounts blocked

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

EUR
AUD
HKD
JPY
CAD
AUD

144.233,34
204.638,37
44.197,61
158.608,08
200.661,54
291.538,01

Totaal Banktegoeden op zicht
Totaal Deposito’s en liquide middelen

10.107.245,74
10.107.245,74

2,08%
2,08%

III.

Overige vorderingen en schulden

367.185,06

0,08%

IV.

Andere

-907.989,01

-0,19%

V.

Totaal van het netto-actief

486.083.136,80

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Niet te rangschikken/gerangschikte instellingen
Totaal portefeuille:

99,95%
0,05%
100,00%

5.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
47.685.410,07
49.558.560,71
97.243.970,78
41.571.747,15
28.972.570,79
70.544.317,94
462.671.007,35
5,77%

Semester 2
39.075.850,84
22.526.192,36
61.602.043,20
36.734.191,62
31.273.899,82
68.008.091,44
475.746.725,83
-1,35%

Totaal
86.761.260,91
72.084.753,07
158.846.013,98
78.305.938,77
60.246.470,61
138.552.409,38
469.258.333,53
4,32%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
5.4.3. Bedrag van de verbintenissen inzake financiële derivaten
Benaming
10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2018
10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2018
10Y TSY BD AUSTRALIA 17/12/2018
EURO BUND 06/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
MSCI WRLD/R 21/12/2018
TOPIX INDEX (TOKYO) 13/12/2018

Munt
CAD
USD
AUD
EUR
USD
USD
JPY

In devies
-20.431.680,40
-16.831.760,96
23.363.267,45
12.128.840,00
2.794.102,00
8.415.841,60
813.825.000,00
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In EUR
-13.608.844,19
-14.491.399,71
14.554.013,88
12.128.840,00
2.405.597,95
7.245.666,50
6.168.660,43

Lot-size
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
10.000
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5.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
99.396,195
26.596,226
60.875,969
8.234,168
731.123,161
137.263,799
103.054,034
44.694,028
67.135,142
10.413,181
767.042,053
171.544,646
99.117,504
39.509,290
105.917,649
21.000,952
760.241,908
190.052,984

Totaal
868.386,960
938.586,699
950.294,892

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
31.377.897,98
27.167.789,94
35.062.123,77
48.505.435,07
34.938.641,66
43.367.297,11

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
19.156.609,87
8.443.665,40
22.834.906,90
11.259.175,71
37.193.121,16
23.053.349,45

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

383.297.682,65
449.558.028,11
486.083.136,80
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Uitkering
325,92
342,68
359,79

1.056,43
1.088,41
1.118,38
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5.4.5. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

4,99%
(in %)

5,53%
(in %)

6,15%
(in %)

5,29%
(in %)

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
3,45%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in januari 2008.
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5.4.6. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,56% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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5.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De balansposten “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar – A. Vorderingen – c. Collateral” en “B.
Schulden – d. Collateral” vertegenwoordigen de tegenposten op de balans voor de waarderingen van de afgeleide
instrumenten, al naar gelang deze negatief of positief zijn.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is licht verbeterd,
vergeleken met de situatie per 30/09/2017, als gevolg van de positieve evolutie van de obligatiemarkten, wat heeft
toegestaan om het jaarrendement van het fonds gelijk te houden op hetzelfde niveau als per 30/09/2017.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s” en waarvan de proportie in de portefeuille
weining is veranderd, maar waarvan de geïnvesteerde volumes in distributie-aandelen lager is dan het jaar
voordien, wat de daling van deze post verklaard.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius en de debetinteresten op de rekeningen bij JP Morgan (futures).
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - a.
Van buitenlandse oorsprong" betreft de fiscale afhoudingen over de opbrengsten van “futures” produkten.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron alsook retrocessies van vergoedingen “loyalty premiums” van
Vanguard Group Limited over de posities geïnvesteerd in het fonds. In 2017 bestond deze post hoofdzakelijk uit
retrocessies van beheerscommissies over de onderliggende fondsen.
Toelichting 8 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)" toont een belangrijke daling tegenover 2017 als gevolg van de gefaktureerde kosten voor de
“Trackers” of “ETF’s”, waarvan de hoogte afhangt van de keuze van het type instrument.
Toelichting 9 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting.
Toelichting 10 :
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De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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6.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING
CORE FUND BALANCED

6.1.

Beheerverslag

6.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
25 januari 2013.
Initiële inschrijvingsprijs van de kapitalisatieaandelen in euro: 250,00
Initiële inschrijvingsprijs van de uitkeringsaandelen in euro: 1 000,00
6.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
6.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment is gebaseerd op de Core Range strategie van ING België NV,
promotor en portefeuillebeheerder van dit compartiment.
Het compartiment heeft tot doel om de Core Range strategie van ING België NV te implementeren in een “fonds
van fondsen” structuur, wat betekent dat in meerderheid belegd zal worden in onderliggende beleggingsfondsen.
Het compartiment zal in meerderheid beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
en/of Exchange Traded Funds (ETF, zogenaamde index trackers), hierna gezamenlijk “Fondsen” genoemd, onder
de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze investeringen kunnen 100% bedragen van de
samenstelling van de portefeuille van het compartiment. Zonder uitputtend te zijn, kan het onder meer gaan om
obligatiefondsen,
geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.
Het compartiment heeft de mogelijkheid om eveneens te beleggen in de overige categorieën activa die door de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zijn voorzien.
Activaklassen en gewichten in de portefeuille van het compartiment
ING België NV heeft de mogelijkheid om te diversifiëren tussen de verschillende segmenten van de activaklassen,
maar ook tussen de verschillende strategieën inzake duratie, kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en
beleggingsstijlen.
Het gewicht en de verhoudingen worden door ING België NV bepaald. In een neutrale positie is de verhouding als
volgt :
• Vastrentende waarden (via beleggingen in fondsen, maar ook liquide middelen (cash)): 45%
• Aandelen (via beleggingen in fondsen): 55%.
ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor
het gedeelte aandelenfondsen kan dit maximaal 65% bedragen. Voor het vastrentende gedeelte wordt er in
meerderheid belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide middelen (cash) of geldmarktfondsen. In het
belang van de klant kan ING België beslissen om gedurende een beperkte periode en omwille van uitzonderlijke
marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen.
ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis een modelportefeuille bepalen van kernfondsen, inclusief
gewichten en verhoudingen, waarin het compartiment zal investeren. NN Investment Partners Belgium zal de
investeringen uitvoeren in overeenstemming met deze modelportefeuille.
Het wisselkoersrisico van de portefeuille (onderliggend in de fondsen waarin belegd wordt) wordt in principe niet
(volledig) afgedekt. De portefeuille (onderliggend in de Fondsen waarin belegd wordt) kan beleggen in activa
uitgedrukt in andere munten dan de euro.
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6.1.4. Financieel portefeuillebeheer
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

6.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

6.1.6. Index en benchmark
Niet van toepassing
6.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economie en markten
Op economisch vlak is het moeilijk een beter scenario te bedenken dan dat wat we zich zagen afspelen in het
laatste kwartaal van 2017: de wereldeconomie zat in haar beste vorm sinds meer dan 10 jaar, de
bedrijfsinvesteringen trokken aan, het vertrouwen is hoog en zowat alle regio’s presteerden economisch gezien
sterk.
Ondanks de sterke groei, bleef de inflatie verrassend laag. Dit zette de centrale banken aan om hun beleid slechts
zeer geleidelijk te normaliseren. De Federal Reserve in de VS verhoogde in december zoals verwacht haar
basisrente met een kwart procent. De Europese centrale bank bevestigde dat ze ook in 2018 verder zou met het
opkopen van obligaties, zij het voor een lager maandelijks bedrag.
Verder nam de politieke onzekerheid binnen Europa af. De op dat moment toegenomen kans op een ordelijke
Brexit, de hoop op een pro-Europese regering in Duitsland en de sterke groei op het Europese vasteland gaven de
euro wind in de zeilen. Op de laatste dag van 2017 brak de euro zelfs opnieuw door de 1,20-grens tegenover de
dollar. Tegen deze achtergrond presteerden de obligatiemarkten zwak. De aandelenmarkten presteerden echter
sterk, waarbij Japan en de Groeilanden de beste leerlingen van de klas waren.
Op economisch vlak waren er in het eerste trimester van 2018 minder positieve verrassingen dan de kwartalen
voordien, zeker in maart. Maar dit werd niet als dramatisch beschouwd want de groei bleef op een hoog absoluut
niveau. Dit zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden.
Aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten begin 2018 sterk uit de startblokken, dankzij goede
macrocijfers en sterke bedrijfsresultaten. In de loop van het kwartaal ging het echter minder goed en namen de
schommelingen op de markten toe. Begin februari werd de correctie nog vooral gedreven door technische factoren,
maar in maart werden de zorgen fundamenteler van aard.
Vooral de politieke risico’s namen toe. Er was het handelsconflict tussen Trump en China; de onduidelijke uitkomst
van de Italiaanse verkiezingen, en de vergiftiging van de Russische ex-spion.
Verder zorgde ook de technologiesector voor onrust, onder meer door een privacyschandaal bij Facebook.
Na de daling in het eerste kwartaal wisten aandelenbeleggingen in het tweede trimester van 2018 weer aan te
knopen met een stijging. En dit vooral dankzij sterke bedrijfsresultaten en gunstige macro-economische cijfers.
Dé man die het nieuws beheerste was, hoe kan het ook anders, Donald Trump: Noord-Korea, het verlaten van het
atoomakkoord met Iran, de ambassade in Jeruzalem, de toenemende handelsconflicten,… De president had
duidelijk weer een goed gevulde agenda. En ook in Duitsland en Italië was er veel animo op politiek vlak, wat dan
weer leidde tot een stijging van de Amerikaanse Dollar tegenover de euro. Dit had vanzelfsprekend dan ook
positieve gevolgen op de waarde van dollar beleggingen.
Ondanks een terugval in de tweede helft van juni, door de oplopende handelsspanningen, wonnen wereldwijde
aandelen 6%. Regio’s die het gevoeligst zijn voor oplopend protectionisme hinkten achterop en de Groeilanden
verloren zelfs meer dan 3%. Amerikaanse aandelen werden dan weer als veilige haven beschouwd.
Wereldwijd daalden de staatsobligaties met 3,52%, maar dit werd gecompenseerd door de stijgende dollar. Ze
eindigden het trimester dan ook met een winst van 1,63%. Eurostaatsobligaties daalden met 0,9%, waarbij
Italiaanse, en daardoor ook andere Zuid-Europese staatsobligaties, het zwaar hadden door de Italiaanse politieke
turbulentie.
Staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone wonnen wel licht terrein. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente
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van 0,5% naar 0,3%, gedreven door de zogenaamde “vlucht naar veiligheid”.
Het 3e kwartaal startte erg sterk voor risicovolle beleggingen, maar halverwege augustus namen de
schommelingen op de markten toe. Dit had te maken met marktonrust over Turkije, de toenemende
handelsspanningen tussen de VS en China en twijfels over de Italiaanse begroting. De bedrijfsresultaten, vooral
die in de VS en Japan, steunden het afgelopen kwartaal duidelijk de aandelenmarkten.
Op economisch vlak lijkt de wereldeconomie op een gezond niveau te stabiliseren. De Amerikaanse economie
draait op volle toeren. De groei in de eurozone en Japan verzwakte de afgelopen kwartalen, maar de twijfels over
de toekomst namen af. De recente stimulus in China, als reactie op de Amerikaanse handelssancties,
compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s die naar boven kwamen.
Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar basisrente met 0,25% in september. In de
eurozone verbaasde ECB-voorzitter Draghi de beleggers met de uitspraak dat de onderliggende inflatie in de
Eurozone “relatief krachtig aan het versnellen is”, al bevestigde hij tegelijkertijd dat de basisrente onveranderd zou
blijven tot na de zomer van 2019.
In deze context wonnen wereldwijde aandelen bijna 5%, uitgedrukt in euro. Vooral de VS presteerde sterk, gevolgd
door Japan. Europa hinkte achterop.
Eurostaatsobligaties verloren 1,1% aan waarde. Zo klom de Duitse 10-jaarsrente van 0,3% naar 0,5%. De
Italiaanse 10-jaarsrente was erg volatiel en liep op tot 3%, maar van besmetting naar andere Zuid-Europese
landen was er nauwelijks sprake. Risicovolle obligaties herstelden zich wel wat van de klappen in het tweede
kwartaal.
Portefeuille Q1
In het laatste kwartaal van 2017 bleef het gewicht van de verschillende activaklassen in de portefeuille ongewijzigd.
Het aandelengewicht werd behouden op 55%, obligaties op 33,5% en het deel multi asset op 11,5%. Vanaf de
eerste helft van januari werd het aandelengewicht opgedreven tot 60%, terwijl het gewicht binnen het gedeelte
multi asset werd afgebouwd. Dit bleef zo tot halverwege maart waar deze beweging werd omgekeerd. Omwille van
de verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkt werd het aandelengewicht dan teruggebracht naar 55% en multi
asset steeg opnieuw tot 11,5%.
De overweging voor obligaties van groeilanden, die reeds werd ingenomen in maart 2017 blijft onverminderd
behouden. Er werden geen verdere wijzigingen binnen het obligatiegedeelte doorgevoerd.
In november werd de overwogen positie in aandelen uit de eurozone afgebouwd ten voordele van een positie in
Japanse aandelen. De overwogen positie in aandelen uit de groeilanden bleef onderdeel uitmaken van de
portefeuille.
Op sectorniveau namen we in het laatste trimester van 2017 afscheid van de gezondheidssector, en dit ten
voordele van financiële waarden en technologie. Ook de positie in cyclische consumentengoederen werd verkocht,
terwijl de positie in basismaterialen behouden blijft.
Aandelen van ’small- & midcaps’ (ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie) blijven de voorkeur genieten
de voorkeur vanaf begin maart. Aandelen van het type ’value’ of met een hoog dividendrendement bleven
eveneens overwogen.
De neutrale positie ten opzichte van de US Dollar bleef eveneens behouden.
Portefeuille Q2
Wat betreft de strategie, onderging elk van de compartimenten een wijziging in het aandelengewicht.
Tijdens de tweede helft van 2017 had elk van de compartimenten als een overweging in aandelen. Maar begin
januari werd het percentage aandelen verder verhoogd. Dit bleef zo tot de tweede helft van maart waar een
gedeelte terug werd afgebouwd.
De aankopen werden gefinancierd uit cash, de opbrengst van de verkopen werden ook terug toegevoegd aan het
cashgedeelte. Het percentage obligaties bleef onveranderd. De focus binnen het obligatiegedeelte blijft daarbij op
obligaties uit opkomende landen.
Ook de voorkeur voor kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement bleef heel het trimester
ongewijzigd. Dit was ook het geval voor aandelen met een kleinere beurskapitalisatie. Voor deze laatste ruilden
we wel de Amerikaanse naar wereldwijde aandelen.
Op geografisch vlak gingen de Japanse aandelen de deur uit. Deze maakten sinds oktober vorig jaar deel uit van
de portefeuille.
Op sectorniveau werden geen wijzigingen aangebracht. Dit betekent concreet een voorkeur voor materialen,
banken en technologie.
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Portefeuille Q3
Wat betreft de strategie, ondergingen compartimenten geen wijzigingen in de gewichten van aandelen, obligaties
en cash.
Aandelen en cash bleven dus op een hoog niveau, terwijl het gewicht van obligaties eerder laag bleef.
De focus binnen het obligatiegedeelte bleef daarbij op obligaties uit opkomende landen.
Op geografisch vlak namen we een nieuwe positie in aandelen uit de eurozone. De positie in aandelen uit de
groeilanden werd hiervoor eind april verkocht.
Op sectorniveau werden ook enkele wijzigingen aangebracht. Dit betekent dat op het einde van het trimester
technologiewaarden, duurzame consumentengoederen en materialen waren opgenomen. Financiële aandelen
werden begin juni verkocht.
Portefeuille Q4
Wat betreft de strategie, ondergingen de compartimenten een aantal wijzigingen. Begin juli werd het onderwegen
van obligaties verkleind ten nadele van cash en multi-asset.
Eind augustus werd het gewicht van aandelen van overwogen afgebouwd tot neutraal. Deze wijziging werd
uitgevoerd ten voordele van cash en multi-asset.
Het gewicht van obligaties bleef eerder laag. De focus binnen het obligatiegedeelte werd behouden op obligaties
uit opkomende landen.
Op geografisch vlak werd er tijdens het 4e kwartaal slechts één wijziging doorgevoerd. Een deel van de investering
in obligaties van groeilanden werd overgeheveld naar Amerikaanse staatsobligaties met langere looptijden.
Op sectorniveau werd het cyclische karakter van de aandelenposities afgebouwd: begin juli verdwenen de
aandelen uit de materialen-sector en begin augustus werd de farma-sector overwogen en eind augustus werd de
positie in de technologiesector afgebouwd.
De voorkeur voor waarde-aandelen werd daarentegen onverminderd aangehouden.
Analyse Compliance van het compartiment ING CORE FUND BALANCED
Overtreding limieten (wettelijke of prospectus)
Definities : zie Toelichting bij de financiële staten – Informatie 4
Details :
1 passieve overtreding
6.1.8. Toekomstig beleid
In de Verenigde Staten blijft de economie fors groeien. De industriële productie steeg in augustus met 0,4% maand
over maand. Bovendien liep de PMI-index van de verwerkende nijverheid in september tot 55,6 op, tegenover 54,7
de vorige maand, Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan liep in september ook
op tot 100,8, het op één na hoogste niveau ooit. Na een economische groei van 4,2% (op jaarbasis) in het tweede
kwartaal verwachten wij in het derde kwartaal 3,3% groei. Deze sterke cijfers zijn niet vreemd aan het
economische beleid van Donald Trump. Op lange termijn dreigt dit beleid echter averechts uit te pakken voor de
economie. De kans is groot dat de escalerende handelsoorlog (inmiddels heft de VS taksen op bijna de helft van
de Amerikaanse invoer uit China en een verdere uitbreiding is mogelijk) tot prijsstijgingen voor de
consumptiegoederen zal leiden. Bovendien verhoogt dit opbod aan maatregelen de onzekerheid binnen de
bedrijven overal in de wereld en versterkt ze de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. Dit vereenvoudigt de
taak van de centrale banken in de toekomst uiteraard niet en zeker niet die van de Amerikaanse centrale bank
(Fed) die al verder gevorderd is in de normalisatie van haar monetaire beleid. In september verhoogde de Fed de
rente voor de derde keer dit jaar met 0.25%. Voorlopig houden wij rekening met nog één extra renteverhoging dit
jaar en twee in 2019.
In de eurozone daalde de samengestelde PMI-index in september naar 54,2, tegenover 54,5 in augustus. Deze
daling is te wijten aan de verwerkende nijverheid en meer bepaald de buitenlandse bestellingen die in de grote
uitvoerende landen zoals Duitsland fors gedaald zijn. De industrie van de eurozone blijft dus lijden onder de
onzekerheid op handelsvlak als gevolg van de naderende Brexit, het escalerende wereldwijde handelsconflict en
de verzwakkende munten van de grote handelspartners uit de opkomende wereld. Bovendien liep het
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consumentenvertrouwen van de eurozone in september naar -2,9 terug, tegenover -1,9 in augustus. We
verwachten een groei van 0,4% kwartaal over kwartaal in het derde kwartaal, of hetzelfde als in het tweede
kwartaal. De risico’s voor de vooruitzichten nemen echter toe.
Amper een paar maanden geleden werd de groei van de internationale handel gezien als één van de voornaamste
motoren achter de aantrekkende wereldeconomie, maar de vrees voor een escalerende handelsoorlog doet dat
scenario nu in vraag stellen. De vrees voor een economische groeivertraging en een rem op de groei van de
bedrijfswinsten neemt toe.
Hoewel we niet denken dat een recessie in de VS voor meteen is, zullen beleggers hun blootstelling aan de
Amerikaanse beurs mogelijk terugschroeven, mochten de Amerikaanse bedrijfswinsten beginnen te stagneren. En
aangezien Amerikaanse aandelen goed zijn voor 55% van de wereldwijde beurskapitalisatie, kan dit ook het
opwaartse potentieel van de wereldwijde aandelenindexen beperken.
Om ons in te dekken tegen dergelijk scenario, behouden we een neutrale positie in aandelen. We geven daarbij de
voorkeur aan aandelen uit de ontwikkelde markten boven aandelen uit de groeilanden en streven naar een
evenwichtigere verhouding tussen defensieve en cyclische sectoren.
Obligaties blijven onderwogen in de portefeuille, ook al kunnen de meest veilige overheidsobligaties waarschijnlijk
nog profiteren wanneer een vlucht naar kwaliteit zich weer zou voordoen. Overheidsobligaties van perifere landen
mijden we omwille van de politieke risico’s. Bedrijfsobligaties zijn momenteel duur. Ze compenseren de belegger
onvoldoende voor het genomen risico.
6.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 4.
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6.2.

II.
E.
IV.
A.
a.
B.
a.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

Balans

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
1.281.409.095,22
1.279.215.410,27

30/09/2017
EUR
1.348.416.877,96
1.347.102.063,60

1.279.215.410,27
938.268,16
4.177.416,89
4.177.416,89
-3.239.148,73
-3.239.148,73
3.933.013,28
3.933.013,28
-2.677.596,49
320,55
-2.677.917,04
1.281.409.095,22
1.245.049.900,26
300.504,78
29.000.000,00
7.058.690,18

1.347.102.063,60
-93.565,96
1.107.313,88
1.107.313,88
-1.200.879,84
-1.200.879,84
4.244.571,41
4.244.571,41
-2.836.191,09
322,03
-2.836.513,12
1.348.416.877,96
1.264.042.263,89
4.856.412,24
17.000.000,00
62.518.201,83
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6.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
26.888.063,37

30/09/2017
EUR
84.535.664,23

26.898.078,99
39.403.495,74
-12.505.416,75
-10.015,62
-10.015,62
-10.015,62
1.787.996,32
2.021.443,57
1.650,82
1.650,82
-5.415,30
-229.682,77
-229.682,77
1.038.334,29
1.038.334,29
-22.655.702,16
-67.647,25

84.367.204,93
99.140.247,84
-14.773.042,91
168.459,30
168.459,30
168.459,30
368.975,33
394.057,83
5.939,29
5.939,29
-2.622,64
-28.399,15
-28.399,15
11.907,65
11.907,65
-22.398.340,45
-339.848,36

-741,06
-273.331,33
-20.892.854,30
-19.961.325,77
-931.528,53
-105,63
-8.960,51
-196.831,29
-1.156.614,93
-58.615,86
-19.829.371,55

-4.319,21
-275.278,65
-20.351.274,04
-19.443.892,40
-907.381,64
-150,92
-5.642,38
-140.955,37
-1.223.623,71
-57.247,81
-22.017.457,47

7.058.691,82

62.518.206,76

-1,64
7.058.690,18

-4,93
62.518.201,83
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
36 359 194,96
29 000 000,00

30/09/2017
EUR
84 374 614,07
17 000 000,00

7 058 690,18

62 518 201,83

300 504,78

4 856 412,24

-4 859 534,11
-22 900 000,00
-8 599 660,85

-45 624 609,49
-29 000 000,00
-9 750 004,58
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6.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

6.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2ISHS S&P SC 600 USD ETF
Totaal: Aandelen

1.445.417,00
209.982,00

USD
USD

53,48
70,94

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

66.552.648,44
12.824.901,49
79.377.549,93

1,73%
0,78%

5,20%
1,00%
6,21%

5,19%
1,00%
6,19%

6,21%

6,19%

4,06%
5,07%

4,05%
5,06%

9,12%

9,11%

5,96%

5,95%

76.271.065,08

5,96%

5,95%

192.981.107,55

15,09%

15,06%

79.377.549,93

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AWF F GL SM SHS -M- CAP
ISH IV EDG VAL ACCUM USD ETF

480.047,00
2.353.040,00

Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD

EUR
USD

108,12
31,99

51.902.681,64
64.807.360,83

19,49%
4,42%

116.710.042,47
473.263,00

EUR

161,16

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

76.271.065,08

2,49%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA
Aandelen
ISHARES GBL CONS.DISCRETIO. ETF

373.814,00

USD

120,13

Totaal: Aandelen

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA
Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

38.662.312,37

3,02%

3,02%

38.662.312,37

11,90%

3,02%

3,02%

38.662.312,37

3,02%

3,02%

311.020.969,85

24,31%

24,27%

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-XCAP
NN L CON G -Z- CAP
Totaal: Aandelen
Fonds
AWF GL OPT INC -M- CAP
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP
Totaal: Fonds
Obligaties en andere schuldinstrumenten
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP

147.419,54
4.182.272,00

EUR
EUR

1 077,56
14,81

158.853.398,44
61.939.448,32

14,24%
9,21%

12,42%
4,84%

12,40%
4,83%

2.998,00

USD

9 739,69

25.139.552,84
245.932.399,60

21,22%

1,97%
19,23%

1,96%
19,19%

1.605.077,00
147.103,00

EUR
USD

101,01
1 267,81

162.128.827,77
160.567.072,26
322.695.900,03

13,70%
1,73%

12,67%
12,55%
25,23%

12,65%
12,53%
25,18%

942.581,45

EUR

169,65

159.908.942,65

18,98%

12,50%

12,48%
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming

Munt

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Koers in
valuta

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

159.908.942,65

12,50%

12,48%

728.537.242,28

56,95%

56,85%

6,11%
12,62%
18,73%

6,10%
12,60%
18,70%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Obligaties en andere schuldinstrumenten
BGF EM M BD -X24.483.135,00
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP
15.062.623,48
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

17,44
10,72

78.185.874,40
161.471.323,74
239.657.198,14

2,23%
1,09%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

239.657.198,14

18,73%

18,70%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

968.194.440,42

75,69%

75,56%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

1.279.215.410,27

100,00%

99,83%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

1.279.215.410,27

100,00%

99,83%

II.

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK

USD
EUR
JPY

149.792,66
3.783.082,15
138,47

Totaal Banktegoeden op zicht

3.933.013,28

0,31%

Totaal Deposito’s en liquide middelen

3.933.013,28

0,31%

III.

Overige vorderingen en schulden

938.268,16

0,07%

IV.

Andere

-2.677.596,49

-0,21%

V.

Totaal van het netto-actief

1.281.409.095,22

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Totaal portefeuille:

100,00%
100,00%

6.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
130.259.789,32
167.980.364,37
298.240.153,69
78.040.323,62
78.756.006,99
156.796.330,61
1.354.849.961,60
10,44%
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Semester 2
238.297.355,59
140.606.929,75
378.904.285,34
40.030.342,43
103.546.779,79
143.577.122,22
1.303.882.334,38
18,05%

Totaal
368.557.144,91
308.587.294,12
677.144.439,03
118.070.666,05
182.302.786,78
300.373.452,83
1.329.355.937,72
28,34%
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Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
6.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
421 365,329
72 000,656
212 551,281
20 815,754 2 549 654,476
337 831,648
361 436,910
63 192,325
230 165,097
26 023,797 2 680 926,289
375 000,176
243 081,027
30 881,365
377 631,743
47 562,339 2 546 375,573
358 319,202

Totaal
2 887 486,124
3 055 926,465
2 904 694,775

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
130 718 547,25
84 259 340,75
119 556 235,94
77 785 223,64
80 694 232,77
37 376 433,28

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
66 051 970,59
24 491 581,66
75 920 939,15
31 898 050,44
125 075 873,17
57 226 913,61

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

1.204.184.666,03
1.348.416.877,96
1.281.409.095,22
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Uitkering
314,94
331,42
333,29

1.187,56
1.226,42
1.207,63
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6.4.4. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

0,56%
(in %)

3,20%
(in %)

5,25%
(in %)

_

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
5,19%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in januari 2013.
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6.4.5. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,88% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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6.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verminderd, vergeleken met de situatie op 30/09/2017, als gevolg van minder de gunstige evolutie van de
aandelenomponent van het fonds.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s”, distributieaandelen, in dewelke dit fonds zijn
positie gevoelig heeft verhoogd.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - b.
Van buitenlandse oorsprong" vertegenwoordigt de afhoudingen aan de bron over de buitenlandse dividenden van
de produkten in “Trackers”, met uitzondering van de Ierse dividenden die zijn vrijgesteld.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 7 :
De posten van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten – A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)” toont een belangrijke daling tegenover 2017 als gevolg van de vertraging in de rotatie van de
“trackers” of “ETF’s” maar ook door de kosten, waarvan de belangrijkheid afhangt van de keuze van de
instrumenten.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
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Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
Informatie 4 :
Passieve overtreding : als gevolg van een marktevolutie
Actieve overtreding : als gevolg van een beheersdaad door de beheerder
Actieve overtreding als passief geclassificeerd : sommige actieve overtredingen mogen, op basis van technische
aspecten en / of specifieke en toevallige gebeurtenissen, uitzonderlijk als passief geclassificeerd worden. Elk geval
is heel nauwkeurig geanalyseerd en gedocumenteerd.
Overtreding met een te verwaarlozen impact : als de impact lager is dan 125 Eur en lager dan 0,1 basispunt van
het netto-actief zal geenenkele tussenkomst gebeuren en zal geen commentaar worden vermeld.

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced
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- 110 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative

7.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING
CORE FUND CONSERVATIVE

7.1.

Beheerverslag

7.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
23 januari 2015.
Initiële inschrijvingsprijs van de kapitalisatieaandelen in euro: 250,00
Initiële inschrijvingsprijs van de uitkeringsaandelen in euro: 1 000,00
7.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
7.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment is gebaseerd op de Core Range strategie van ING België NV,
promotor en portefeuillebeheerder van dit compartiment.
Het compartiment heeft tot doel om de Core Range strategie van ING België NV te implementeren in een “fonds
van fondsen” structuur, wat betekent dat in meerderheid belegd zal worden in onderliggende beleggingsfondsen.
Het compartiment zal in meerderheid beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
en/of Exchange Traded Funds (ETF, zogenaamde index trackers), hierna gezamenljk “Fondsen” genoemd, onder
de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Zonder uitputtend te zijn, kan het onder meer gaan om
obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.
Het compartiment heeft de mogelijkheid om eveneens te beleggen in de overige categorieën activa die door de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zijn toegelaten.
Activaklassen en gewichten in de portefeuille van het compartiment
ING België NV heeft de mogelijkheid om te diversifiëren tussen de verschillende segmenten van de activaklassen,
maar ook tussen de verschillende strategieën inzake duratie, kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en
beleggingsstijlen.
Het gewicht en de verhoudingen worden door ING België NV bepaald. In een neutrale positie is de verhouding als
volgt :
• Vastrentende waarden (via beleggingen in Fondsen, maar ook liquide middelen (cash)): 90%
• Aandelen (via beleggingen in Fondsen): 10%
ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor
het gedeelte aandelenfondsen kan dit maximaal 20% bedragen. Voor het vastrentende gedeelte wordt er in
meerderheid belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide middelen (cash) of geldmarktfondsen. In het
belang van de klant kan ING België beslissen om gedurende een beperkte periode en omwille van uitzonderlijke
marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen.
ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis een modelportefeuille bepalen , inclusief gewichten en
verhoudingen, waarin het compartiment zal investeren. NN Investment Partners Belgium zal de investeringen
uitvoeren in overeenstemming met deze modelportefeuille.
Het wisselkoersrisico van de portefeuille wordt in principe niet (volledig) afgedekt. De portefeuille (onderliggend in
de Fondsen waarin belegd wordt) kan beleggen in activa uitgedrukt in andere munten dan de euro.
7.1.4. Financieel portefeuillebeheer
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel
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7.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

7.1.6. Index en benchmark
Niet van toepassing
7.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economie en markten
Op economisch vlak is het moeilijk een beter scenario te bedenken dan dat wat we zich zagen afspelen in het
laatste kwartaal van 2017: de wereldeconomie zat in haar beste vorm sinds meer dan 10 jaar, de
bedrijfsinvesteringen trokken aan, het vertrouwen is hoog en zowat alle regio’s presteerden economisch gezien
sterk.
Ondanks de sterke groei, bleef de inflatie verrassend laag. Dit zette de centrale banken aan om hun beleid slechts
zeer geleidelijk te normaliseren. De Federal Reserve in de VS verhoogde in december zoals verwacht haar
basisrente met een kwart procent. De Europese centrale bank bevestigde dat ze ook in 2018 verder zou met het
opkopen van obligaties, zij het voor een lager maandelijks bedrag.
Verder nam de politieke onzekerheid binnen Europa af. De op dat moment toegenomen kans op een ordelijke
Brexit, de hoop op een pro-Europese regering in Duitsland en de sterke groei op het Europese vasteland gaven de
euro wind in de zeilen. Op de laatste dag van 2017 brak de euro zelfs opnieuw door de 1,20-grens tegenover de
dollar. Tegen deze achtergrond presteerden de obligatiemarkten zwak. De aandelenmarkten presteerden echter
sterk, waarbij Japan en de Groeilanden de beste leerlingen van de klas waren.
Op economisch vlak waren er in het eerste trimester van 2018 minder positieve verrassingen dan de kwartalen
voordien, zeker in maart. Maar dit werd niet als dramatisch beschouwd want de groei bleef op een hoog absoluut
niveau. Dit zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden.
Aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten begin 2018 sterk uit de startblokken, dankzij goede
macrocijfers en sterke bedrijfsresultaten. In de loop van het kwartaal ging het echter minder goed en namen de
schommelingen op de markten toe. Begin februari werd de correctie nog vooral gedreven door technische factoren,
maar in maart werden de zorgen fundamenteler van aard.
Vooral de politieke risico’s namen toe. Er was het handelsconflict tussen Trump en China; de onduidelijke uitkomst
van de Italiaanse verkiezingen, en de vergiftiging van de Russische ex-spion.
Verder zorgde ook de technologiesector voor onrust, onder meer door een privacyschandaal bij Facebook.
Na de daling in het eerste kwartaal wisten aandelenbeleggingen in het tweede trimester van 2018 weer aan te
knopen met een stijging. En dit vooral dankzij sterke bedrijfsresultaten en gunstige macro-economische cijfers.
Dé man die het nieuws beheerste was, hoe kan het ook anders, Donald Trump: Noord-Korea, het verlaten van het
atoomakkoord met Iran, de ambassade in Jeruzalem, de toenemende handelsconflicten,… De president had
duidelijk weer een goed gevulde agenda. En ook in Duitsland en Italië was er veel animo op politiek vlak, wat dan
weer leidde tot een stijging van de Amerikaanse Dollar tegenover de euro. Dit had vanzelfsprekend dan ook
positieve gevolgen op de waarde van dollar beleggingen.
Ondanks een terugval in de tweede helft van juni, door de oplopende handelsspanningen, wonnen wereldwijde
aandelen 6%. Regio’s die het gevoeligst zijn voor oplopend protectionisme hinkten achterop en de Groeilanden
verloren zelfs meer dan 3%. Amerikaanse aandelen werden dan weer als veilige haven beschouwd.
Wereldwijd daalden de staatsobligaties met 3,52%, maar dit werd gecompenseerd door de stijgende dollar. Ze
eindigden het trimester dan ook met een winst van 1,63%. Eurostaatsobligaties daalden met 0,9%, waarbij
Italiaanse, en daardoor ook andere Zuid-Europese staatsobligaties, het zwaar hadden door de Italiaanse politieke
turbulentie.
Staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone wonnen wel licht terrein. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente
van 0,5% naar 0,3%, gedreven door de zogenaamde “vlucht naar veiligheid”.
Het 3e kwartaal startte erg sterk voor risicovolle beleggingen, maar halverwege augustus namen de
schommelingen op de markten toe. Dit had te maken met marktonrust over Turkije, de toenemende
handelsspanningen tussen de VS en China en twijfels over de Italiaanse begroting. De bedrijfsresultaten, vooral
die in de VS en Japan, steunden het afgelopen kwartaal duidelijk de aandelenmarkten.
Op economisch vlak lijkt de wereldeconomie op een gezond niveau te stabiliseren. De Amerikaanse economie
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draait op volle toeren. De groei in de eurozone en Japan verzwakte de afgelopen kwartalen, maar de twijfels over
de toekomst namen af. De recente stimulus in China, als reactie op de Amerikaanse handelssancties,
compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s die naar boven kwamen.
Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar basisrente met 0,25% in september. In de
eurozone verbaasde ECB-voorzitter Draghi de beleggers met de uitspraak dat de onderliggende inflatie in de
Eurozone “relatief krachtig aan het versnellen is”, al bevestigde hij tegelijkertijd dat de basisrente onveranderd zou
blijven tot na de zomer van 2019.
In deze context wonnen wereldwijde aandelen bijna 5%, uitgedrukt in euro. Vooral de VS presteerde sterk, gevolgd
door Japan. Europa hinkte achterop.
Eurostaatsobligaties verloren 1,1% aan waarde. Zo klom de Duitse 10-jaarsrente van 0,3% naar 0,5%. De
Italiaanse 10-jaarsrente was erg volatiel en liep op tot 3%, maar van besmetting naar andere Zuid-Europese
landen was er nauwelijks sprake. Risicovolle obligaties herstelden zich wel wat van de klappen in het tweede
kwartaal.
Portefeuille Q1
In het laatste kwartaal van 2017 bleef het gewicht van de verschillende activaklassen in de portefeuille ongewijzigd.
Het aandelengewicht werd behouden op 13%, obligaties op 71,1% en het deel cash op 0,9%. Vanaf de eerste helft
van januari werd het aandelengewicht opgedreven tot 16%, terwijl het gewicht binnen het gedeelte obligaties werd
afgebouwd. Dit bleef zo tot halverwege maart waar deze beweging werd omgekeerd. Omwille van de verhoogde
volatiliteit op de aandelenmarkt werd het aandelengewicht dan teruggebracht naar 13% en obligaties stegen
opnieuw tot 71,1%.
De overweging voor obligaties van groeilanden, die reeds werd ingenomen in maart 2017 blijft onverminderd
behouden. Er werden geen verdere wijzigingen binnen het obligatiegedeelte doorgevoerd.
In november werd de overwogen positie in aandelen uit de eurozone afgebouwd ten voordele van een positie in
Japanse aandelen. De overwogen positie in aandelen uit de groeilanden bleef onderdeel uitmaken van de
portefeuille.
Op sectorniveau namen we in het laatste trimester van 2017 afscheid van de gezondheidssector, en dit ten
voordele van financiële waarden en technologie. Ook de positie in cyclische consumentengoederen werd verkocht,
terwijl de positie in basismaterialen behouden blijft.
Aandelen van ’small- & midcaps’ (ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie) blijven de voorkeur genieten
de voorkeur vanaf begin maart. Aandelen van het type ’value’ of met een hoog dividendrendement bleven
eveneens overwogen.
De neutrale positie ten opzichte van de US Dollar bleef eveneens behouden.
Portefeuille Q2
Wat betreft de strategie, onderging het compartiment een wijziging in het aandelengewicht.
Tijdens de tweede helft van 2017 had het compartiment een overweging in aandelen. Maar begin januari werd het
percentage aandelen verder verhoogd. Dit bleef zo tot de tweede helft van maart waar een gedeelte terug werd
afgebouwd.
De aankopen werden gefinancierd uit cash, de opbrengst van de verkopen werden ook terug toegevoegd aan het
cashgedeelte. Het percentage obligaties bleef onveranderd. De focus binnen het obligatiegedeelte blijft daarbij op
obligaties uit opkomende landen.
Ook de voorkeur voor kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement bleef heel het trimester
ongewijzigd. Dit was ook het geval voor aandelen met een kleinere beurskapitalisatie. Voor deze laatste ruilden
we wel de Amerikaanse naar wereldwijde aandelen.
Op geografisch vlak gingen de Japanse aandelen de deur uit. Deze maakten sinds oktober vorig jaar deel uit van
de portefeuille.
Op sectorniveau werden geen wijzigingen aangebracht. Dit betekent concreet een voorkeur voor materialen,
banken en technologie.
Portefeuille Q3
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment geen wijzigingen in de gewichten van aandelen, obligaties
en cash.
Aandelen en cash bleven dus op een hoog niveau, terwijl het gewicht van obligaties eerder laag bleef.
De focus binnen het obligatiegedeelte bleef daarbij op obligaties uit opkomende landen.
Op geografisch vlak namen we een nieuwe positie in aandelen uit de eurozone. De positie in aandelen uit de
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groeilanden werd hiervoor eind april verkocht.
Op sectorniveau werden ook enkele wijzigingen aangebracht. Dit betekent dat op het einde van het trimester
technologiewaarden, duurzame consumentengoederen en materialen waren opgenomen. Financiële aandelen
werden begin juni verkocht.
Portefeuille Q4
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment een aantal wijzigingen. Begin juli werd het onderwegen
van obligaties verkleind ten nadele van cash en multi-asset.
Eind augustus werd het gewicht van aandelen van overwogen afgebouwd tot neutraal. Deze wijziging werd
uitgevoerd ten voordele van cash en multi-asset.
Het gewicht van obligaties bleef eerder laag. De focus binnen het obligatiegedeelte werd behouden op obligaties
uit opkomende landen.
Op geografisch vlak werd er tijdens het 4e kwartaal slechts één wijziging doorgevoerd. Een deel van de investering
in obligaties van groeilanden werd overgeheveld naar Amerikaanse staatsobligaties met langere looptijden.
Op sectorniveau werd het cyclische karakter van de aandelenposities afgebouwd: begin juli verdwenen de
aandelen uit de materialen-sector en begin augustus werd de farma-sector overwogen en eind augustus werd de
positie in de technologiesector afgebouwd.
De voorkeur voor waarde-aandelen werd daarentegen onverminderd aangehouden.
7.1.8. Toekomstig beleid
In de Verenigde Staten blijft de economie fors groeien. De industriële productie steeg in augustus met 0,4% maand
over maand. Bovendien liep de PMI-index van de verwerkende nijverheid in september tot 55,6 op, tegenover 54,7
de vorige maand, Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan liep in september ook
op tot 100,8, het op één na hoogste niveau ooit. Na een economische groei van 4,2% (op jaarbasis) in het tweede
kwartaal verwachten wij in het derde kwartaal 3,3% groei. Deze sterke cijfers zijn niet vreemd aan het
economische beleid van Donald Trump. Op lange termijn dreigt dit beleid echter averechts uit te pakken voor de
economie. De kans is groot dat de escalerende handelsoorlog (inmiddels heft de VS taksen op bijna de helft van
de Amerikaanse invoer uit China en een verdere uitbreiding is mogelijk) tot prijsstijgingen voor de
consumptiegoederen zal leiden. Bovendien verhoogt dit opbod aan maatregelen de onzekerheid binnen de
bedrijven overal in de wereld en versterkt ze de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. Dit vereenvoudigt de
taak van de centrale banken in de toekomst uiteraard niet en zeker niet die van de Amerikaanse centrale bank
(Fed) die al verder gevorderd is in de normalisatie van haar monetaire beleid. In september verhoogde de Fed de
rente voor de derde keer dit jaar met 0.25%. Voorlopig houden wij rekening met nog één extra renteverhoging dit
jaar en twee in 2019.
In de eurozone daalde de samengestelde PMI-index in september naar 54,2, tegenover 54,5 in augustus. Deze
daling is te wijten aan de verwerkende nijverheid en meer bepaald de buitenlandse bestellingen die in de grote
uitvoerende landen zoals Duitsland fors gedaald zijn. De industrie van de eurozone blijft dus lijden onder de
onzekerheid op handelsvlak als gevolg van de naderende Brexit, het escalerende wereldwijde handelsconflict en
de verzwakkende munten van de grote handelspartners uit de opkomende wereld. Bovendien liep het
consumentenvertrouwen van de eurozone in september naar -2,9 terug, tegenover -1,9 in augustus. We
verwachten een groei van 0,4% kwartaal over kwartaal in het derde kwartaal, of hetzelfde als in het tweede
kwartaal. De risico’s voor de vooruitzichten nemen echter toe.
Amper een paar maanden geleden werd de groei van de internationale handel gezien als één van de voornaamste
motoren achter de aantrekkende wereldeconomie, maar de vrees voor een escalerende handelsoorlog doet dat
scenario nu in vraag stellen. De vrees voor een economische groeivertraging en een rem op de groei van de
bedrijfswinsten neemt toe.
Hoewel we niet denken dat een recessie in de VS voor meteen is, zullen beleggers hun blootstelling aan de
Amerikaanse beurs mogelijk terugschroeven, mochten de Amerikaanse bedrijfswinsten beginnen te stagneren. En
aangezien Amerikaanse aandelen goed zijn voor 55% van de wereldwijde beurskapitalisatie, kan dit ook het
opwaartse potentieel van de wereldwijde aandelenindexen beperken.
Om ons in te dekken tegen dergelijk scenario, behouden we een neutrale positie in aandelen. We geven daarbij de
voorkeur aan aandelen uit de ontwikkelde markten boven aandelen uit de groeilanden en streven naar een
evenwichtigere verhouding tussen defensieve en cyclische sectoren.
Obligaties blijven onderwogen in de portefeuille, ook al kunnen de meest veilige overheidsobligaties waarschijnlijk
nog profiteren wanneer een vlucht naar kwaliteit zich weer zou voordoen. Overheidsobligaties van perifere landen
mijden we omwille van de politieke risico’s. Bedrijfsobligaties zijn momenteel duur. Ze compenseren de belegger
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onvoldoende voor het genomen risico.
7.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 3.
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7.2.

II.
E.
IV.
A.
a.
B.
a.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

Balans

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
95.368.466,15
94.931.392,98

30/09/2017
EUR
130.689.827,91
129.767.141,21

94.931.392,98
264.480,96
468.176,48
468.176,48
-203.695,52
-203.695,52
349.425,70
349.425,70
-176.833,49
36,16
-176.869,65
95.368.466,15
95.674.380,47
354.222,80
1.700.000,00
-2.360.137,12

129.767.141,21
-148.016,22
23.343,36
23.343,36
-171.359,58
-171.359,58
1.313.459,65
1.313.459,65
-242.756,73
20,56
-242.777,29
130.689.827,91
127.562.396,95
-308.770,98
2.200.000,00
1.236.201,94
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7.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
H.
b.
b.1.
II.
B.
b.
C.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
-849.591,25

30/09/2017
EUR
3.233.347,93

-863.694,27
1.346.510,28
-2.210.204,55
14.103,02
14.103,02
14.103,02
177,95
219,37
219,37
-41,42
84.573,63
84.573,63
-1.595.297,29
0,00

3.230.962,07
4.073.872,32
-842.910,25
2.385,86
2.385,86
2.385,86
-4.228,21
264,96
264,96
-4.493,17
1.381,21
1.381,21
-1.994.298,33
-5.486,29

-110,65
-27.196,30
-1.445.798,36
-1.366.108,66
-79.689,70
-105,64
-3.630,15
-31.038,26
-87.038,32
-379,61
-1.510.545,71

-595,85
-38.652,21
-1.829.267,87
-1.728.476,05
-100.791,82
-150,93
-3.276,01
-29.257,76
-119.190,64
31.579,23
-1.997.145,33

-2.360.136,96

1.236.202,60

-0,16
-2.360.137,12

-0,66
1.236.201,94
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
-305 914,32
1 700 000,00

30/09/2017
EUR
3 127 430,96
2 200 000,00

-2 360 137,12

1 236 201,94

354 222,80

-308 770,98

784 568,28
0,00
-478 653,96

-437 838,17
-1 700 000,00
-989 592,79
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7.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

7.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AWF F GL SM SHS -M- CAP
ISH IV EDG VAL ACCUM USD ETF
Totaal: Aandelen
Obligaties en andere schuldinstrumenten
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD

18.420,00
70.000,00

EUR
USD

108,12
31,99

1.991.570,40
1.927.938,01
3.919.508,41

0,75%
0,13%

2,10%
2,03%
4,13%

2,09%
2,02%
4,11%

41.329,00

EUR

161,16

6.660.581,64

0,22%

7,02%

6,98%

6.660.581,64

7,02%

6,98%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

10.580.090,05

11,14%

11,09%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

10.580.090,05

11,14%

11,09%

1,99%

1,98%

1,99%

1,98%

3,94%

3,92%

3,94%

3,92%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-XCAP
Totaal: Aandelen

127.361,00

14,81

1.886.216,41

0,28%

1.886.216,41

Fonds
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP
Totaal: Fonds
Obligaties en andere schuldinstrumenten
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-MCAP
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP

EUR

3.427,00

USD

1 267,81

3.740.667,13

0,04%

3.740.667,13
13.740,00
82.899,86
665.192,00

EUR
EUR
EUR

1 019,96
169,65
21,01

14.014.250,40
14.063.960,57
13.975.683,92

6,52%
1,67%
1,96%

14,76%
14,81%
14,72%

14,69%
14,75%
14,65%

928.557,00

EUR

17,04

15.822.611,28

0,13%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

16,67%

16,59%

57.876.506,17

60,97%

60,69%

63.503.389,71

66,89%

66,59%

7,07%
14,89%
21,96%

7,04%
14,82%
21,86%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Obligaties en andere schuldinstrumenten
BGF EM M BD -X2385.015,00
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP
1.318.400,34
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

17,44
10,72

6.714.661,60
14.133.251,62
20.847.913,22

0,19%
0,10%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

20.847.913,22

21,96%

21,86%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

84.351.302,93

88,86%

88,45%
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

94.931.392,98

100,00%

99,54%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

94.931.392,98

100,00%

99,54%

II.

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK

EUR
JPY
USD

323.415,54
41,92
25.968,24

Totaal Banktegoeden op zicht
Totaal Deposito’s en liquide middelen

349.425,70
349.425,70

0,37%
0,37%

III.

Overige vorderingen en schulden

264.480,96

0,28%

IV.

Andere

-176.833,49

-0,19%

V.

Totaal van het netto-actief

95.368.466,15

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Totaal portefeuille:

100,00%
100,00%

7.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Semester 1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

0,00
0,00
0,00
2.889.086,18
18.132.336,71
21.021.422,89
123.715.833,25
-16,99%

Semester 2
9.235.908,99
610.835,65
9.846.744,64
1.155.547,28
17.916.150,17
19.071.697,45
103.955.852,29
-8,87%

Totaal
9.235.908,99
610.835,65
9.846.744,64
4.044.633,46
36.048.486,88
40.093.120,34
113.811.165,14
-26,58%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
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7.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
32 497,178
8 790,518
35 337,193
19 137,839
227 091,710
104 489,567
20 831,594
5 214,078
53 156,264
27 237,579
194 767,040
82 466,066
10 277,856
1 503,802
50 744,615
24 138,123
154 300,281
59 831,745

Totaal
331 581,277
277 233,106
214 132,026

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
8 009 352,01
8 625 489,06
5 257 210,30
5 188 304,03
2 570 171,62
1 474 461,84

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
8 724 075,35
18 789 362,12
13 418 958,97
27 095 183,02
12 648 967,92
23 399 518,96

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

160 640 278,77
130 689 827,91
95 368 466,15
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Uitkering
250,17
251,95
246,74

993,67
989,73
957,62
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7.4.4. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

-2,07%
(in %)

0,70%
(in %)

_

_

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
-0,36%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 3 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in januari 2015.
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7.4.5. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,53% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.

- 123 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative
7.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verminderd, vergeleken met de situatie op 30/09/2017, als gevolg van minder de gunstige evolutie van de
aandelenomponent van het fonds.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)" toont een saldo nul te wijten aan het feit dat de investeringen in “trackers” of “ETF” volledig werden
verkocht gedurende het voorgaande boekjaar.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 5 :
De posten van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten – A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)” zijn nul voor dit boekjaar daar de instrumenten van het type “trackers” of “ETF’s” die deze kosten
genereren, zijn verkocht vóór 30/09/2017 en genereerden dus geen transacties meer dit jaar.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
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de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative
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8.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING
CORE FUND MODERATED

8.1.

Beheerverslag

8.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
4 januari 2016.
Initiële inschrijvingsprijs van de kapitalisatieaandelen in euro: 250,00
Initiële inschrijvingsprijs van de uitkeringsaandelen in euro: 1 000,00
8.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
8.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment is gebaseerd op de Core Range strategie van ING België NV,
promotor en portefeuillebeheerder van dit compartiment.
Het compartiment heeft tot doel om de Core Range strategie van ING België NV te implementeren in een “fonds
van fondsen” structuur, wat betekent dat in meerderheid belegd zal worden in onderliggende beleggingsfondsen.
Het compartiment zal in meerderheid beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
en/of Exchange Traded Funds (ETF, zogenaamde index trackers), hierna gezamenlijk “Fondsen” genoemd, onder
de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Zonder uitputtend te zijn, kan het onder meer gaan om
obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.
Het compartiment heeft de mogelijkheid om eveneens te beleggen in de overige categorieën activa die door de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zijn toegelaten.
Activaklassen en gewichten in de portefeuille van het compartiment
ING België NV heeft de mogelijkheid om te diversifiëren tussen de verschillende segmenten van de activaklassen,
maar ook tussen de verschillende strategieën inzake duratie, kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en
beleggingsstijlen.
Het gewicht en de verhoudingen worden door ING België NV bepaald. In een neutrale positie is de verhouding als
volgt :
• Vastrentende waarden (via beleggingen in Fondsen, maar ook liquide middelen (cash)): 25%
• Aandelen (via beleggingen in Fondsen): 75%
ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor
het gedeelte aandelenfondsen kan dit maximaal 100% bedragen. Voor het vastrentende gedeelte wordt er in
meerderheid belegd in obligatiefondsen en in zeer beperkte mate in liquide middelen (cash) of geldmarktfondsen.
In het belang van de klant kan ING België beslissen om gedurende een beperkte periode en omwille van
uitzonderlijke marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in liquide middelen (cash) en
geldmarktfondsen.
ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis een modelportefeuille bepalen, inclusief gewichten en
verhoudingen, waarin het compartiment zal investeren. NN Investment Partners Belgium zal de investeringen
uitvoeren in overeenstemming met deze modelportefeuille.
Het wisselkoersrisico van de portefeuille wordt in principe niet (volledig) afgedekt. De portefeuille (onderliggend in
de Fondsen waarin belegd wordt) kan beleggen in activa uitgedrukt in andere munten dan de euro.
8.1.4. Financieel portefeuillebeheer
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel
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8.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

8.1.6. Index en benchmark
Niet van toepassing
8.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economie en markten
Op economisch vlak is het moeilijk een beter scenario te bedenken dan dat wat we zich zagen afspelen in het
laatste kwartaal van 2017: de wereldeconomie zat in haar beste vorm sinds meer dan 10 jaar, de
bedrijfsinvesteringen trokken aan, het vertrouwen is hoog en zowat alle regio’s presteerden economisch gezien
sterk.
Ondanks de sterke groei, bleef de inflatie verrassend laag. Dit zette de centrale banken aan om hun beleid slechts
zeer geleidelijk te normaliseren. De Federal Reserve in de VS verhoogde in december zoals verwacht haar
basisrente met een kwart procent. De Europese centrale bank bevestigde dat ze ook in 2018 verder zou met het
opkopen van obligaties, zij het voor een lager maandelijks bedrag.
Verder nam de politieke onzekerheid binnen Europa af. De op dat moment toegenomen kans op een ordelijke
Brexit, de hoop op een pro-Europese regering in Duitsland en de sterke groei op het Europese vasteland gaven de
euro wind in de zeilen. Op de laatste dag van 2017 brak de euro zelfs opnieuw door de 1,20-grens tegenover de
dollar. Tegen deze achtergrond presteerden de obligatiemarkten zwak. De aandelenmarkten presteerden echter
sterk, waarbij Japan en de Groeilanden de beste leerlingen van de klas waren.
Op economisch vlak waren er in het eerste trimester van 2018 minder positieve verrassingen dan de kwartalen
voordien, zeker in maart. Maar dit werd niet als dramatisch beschouwd want de groei bleef op een hoog absoluut
niveau. Dit zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden.
Aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten begin 2018 sterk uit de startblokken, dankzij goede
macrocijfers en sterke bedrijfsresultaten. In de loop van het kwartaal ging het echter minder goed en namen de
schommelingen op de markten toe. Begin februari werd de correctie nog vooral gedreven door technische factoren,
maar in maart werden de zorgen fundamenteler van aard.
Vooral de politieke risico’s namen toe. Er was het handelsconflict tussen Trump en China; de onduidelijke uitkomst
van de Italiaanse verkiezingen, en de vergiftiging van de Russische ex-spion.
Verder zorgde ook de technologiesector voor onrust, onder meer door een privacyschandaal bij Facebook.
Na de daling in het eerste kwartaal wisten aandelenbeleggingen in het tweede trimester van 2018 weer aan te
knopen met een stijging. En dit vooral dankzij sterke bedrijfsresultaten en gunstige macro-economische cijfers.
Dé man die het nieuws beheerste was, hoe kan het ook anders, Donald Trump: Noord-Korea, het verlaten van het
atoomakkoord met Iran, de ambassade in Jeruzalem, de toenemende handelsconflicten,… De president had
duidelijk weer een goed gevulde agenda. En ook in Duitsland en Italië was er veel animo op politiek vlak, wat dan
weer leidde tot een stijging van de Amerikaanse Dollar tegenover de euro. Dit had vanzelfsprekend dan ook
positieve gevolgen op de waarde van dollar beleggingen.
Ondanks een terugval in de tweede helft van juni, door de oplopende handelsspanningen, wonnen wereldwijde
aandelen 6%. Regio’s die het gevoeligst zijn voor oplopend protectionisme hinkten achterop en de Groeilanden
verloren zelfs meer dan 3%. Amerikaanse aandelen werden dan weer als veilige haven beschouwd.
Wereldwijd daalden de staatsobligaties met 3,52%, maar dit werd gecompenseerd door de stijgende dollar. Ze
eindigden het trimester dan ook met een winst van 1,63%. Eurostaatsobligaties daalden met 0,9%, waarbij
Italiaanse, en daardoor ook andere Zuid-Europese staatsobligaties, het zwaar hadden door de Italiaanse politieke
turbulentie.
Staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone wonnen wel licht terrein. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente
van 0,5% naar 0,3%, gedreven door de zogenaamde “vlucht naar veiligheid”.
Het 3e kwartaal startte erg sterk voor risicovolle beleggingen, maar halverwege augustus namen de
schommelingen op de markten toe. Dit had te maken met marktonrust over Turkije, de toenemende
handelsspanningen tussen de VS en China en twijfels over de Italiaanse begroting. De bedrijfsresultaten, vooral
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die in de VS en Japan, steunden het afgelopen kwartaal duidelijk de aandelenmarkten.
Op economisch vlak lijkt de wereldeconomie op een gezond niveau te stabiliseren. De Amerikaanse economie
draait op volle toeren. De groei in de eurozone en Japan verzwakte de afgelopen kwartalen, maar de twijfels over
de toekomst namen af. De recente stimulus in China, als reactie op de Amerikaanse handelssancties,
compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s die naar boven kwamen.
Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar basisrente met 0,25% in september. In de
eurozone verbaasde ECB-voorzitter Draghi de beleggers met de uitspraak dat de onderliggende inflatie in de
Eurozone “relatief krachtig aan het versnellen is”, al bevestigde hij tegelijkertijd dat de basisrente onveranderd zou
blijven tot na de zomer van 2019.
In deze context wonnen wereldwijde aandelen bijna 5%, uitgedrukt in euro. Vooral de VS presteerde sterk, gevolgd
door Japan. Europa hinkte achterop.
Eurostaatsobligaties verloren 1,1% aan waarde. Zo klom de Duitse 10-jaarsrente van 0,3% naar 0,5%. De
Italiaanse 10-jaarsrente was erg volatiel en liep op tot 3%, maar van besmetting naar andere Zuid-Europese
landen was er nauwelijks sprake. Risicovolle obligaties herstelden zich wel wat van de klappen in het tweede
kwartaal.
Portefeuille Q1
In het laatste kwartaal van 2017 bleef het gewicht van de verschillende activaklassen in de portefeuille ongewijzigd.
Het aandelengewicht werd behouden op 30%, obligaties op 69,3% en het deel cash op 0,7%. Vanaf de eerste helft
van januari werd het aandelengewicht opgedreven tot 35%, terwijl het gewicht binnen het gedeelte obligaties werd
afgebouwd. Dit bleef zo tot halverwege maart waar deze beweging werd omgekeerd. Omwille van de verhoogde
volatiliteit op de aandelenmarkt werd het aandelengewicht dan teruggebracht naar 30% en obligaties stegen
opnieuw tot 69,3%.
De overweging voor obligaties van groeilanden, die reeds werd ingenomen in maart 2017 blijft onverminderd
behouden. Er werden geen verdere wijzigingen binnen het obligatiegedeelte doorgevoerd.
In november werd de overwogen positie in aandelen uit de eurozone afgebouwd ten voordele van een positie in
Japanse aandelen. De overwogen positie in aandelen uit de groeilanden bleef onderdeel uitmaken van de
portefeuille.
Op sectorniveau namen we in het laatste trimester van 2017 afscheid van de gezondheidssector, en dit ten
voordele van financiële waarden en technologie. Ook de positie in cyclische consumentengoederen werd verkocht,
terwijl de positie in basismaterialen behouden blijft.
Aandelen van ’small- & midcaps’ (ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie) blijven de voorkeur genieten
de voorkeur vanaf begin maart. Aandelen van het type ’value’ of met een hoog dividendrendement bleven
eveneens overwogen.
De neutrale positie ten opzichte van de US Dollar bleef eveneens behouden.
Portefeuille Q2
Wat betreft de strategie, onderging het compartiment een wijziging in het aandelengewicht.
Tijdens de tweede helft van 2017 had het compartiment een overweging in aandelen. Maar begin januari werd het
percentage aandelen verder verhoogd. Dit bleef zo tot de tweede helft van maart waar een gedeelte terug werd
afgebouwd.
De aankopen werden gefinancierd uit cash, de opbrengst van de verkopen werden ook terug toegevoegd aan het
cashgedeelte. Het percentage obligaties bleef onveranderd. De focus binnen het obligatiegedeelte blijft daarbij op
obligaties uit opkomende landen.
Ook de voorkeur voor kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement bleef heel het trimester
ongewijzigd. Dit was ook het geval voor aandelen met een kleinere beurskapitalisatie. Voor deze laatste ruilden
we wel de Amerikaanse naar wereldwijde aandelen.
Op geografisch vlak gingen de Japanse aandelen de deur uit. Deze maakten sinds oktober vorig jaar deel uit van
de portefeuille.
Op sectorniveau werden geen wijzigingen aangebracht. Dit betekent concreet een voorkeur voor materialen,
banken en technologie.
Portefeuille Q3
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment geen wijzigingen in de gewichten van aandelen, obligaties
en cash.
Aandelen en cash bleven dus op een hoog niveau, terwijl het gewicht van obligaties eerder laag bleef.
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De focus binnen het obligatiegedeelte bleef daarbij op obligaties uit opkomende landen.
Op geografisch vlak namen we een nieuwe positie in aandelen uit de eurozone. De positie in aandelen uit de
groeilanden werd hiervoor eind april verkocht.
Op sectorniveau werden ook enkele wijzigingen aangebracht. Dit betekent dat op het einde van het trimester
technologiewaarden, duurzame consumentengoederen en materialen waren opgenomen. Financiële aandelen
werden begin juni verkocht.
Portefeuille Q4
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment een aantal wijzigingen. Begin juli werd het onderwegen
van obligaties verkleind ten nadele van cash en multi-asset.
Eind augustus werd het gewicht van aandelen van overwogen afgebouwd tot neutraal. Deze wijziging werd
uitgevoerd ten voordele van cash en multi-asset.
Het gewicht van obligaties bleef eerder laag. De focus binnen het obligatiegedeelte werd behouden op obligaties
uit opkomende landen.
Op geografisch vlak werd er tijdens het 4e kwartaal slechts één wijziging doorgevoerd. Een deel van de investering
in obligaties van groeilanden werd overgeheveld naar Amerikaanse staatsobligaties met langere looptijden.
Op sectorniveau werd het cyclische karakter van de aandelenposities afgebouwd: begin juli verdwenen de
aandelen uit de materialen-sector en begin augustus werd de farma-sector overwogen en eind augustus werd de
positie in de technologiesector afgebouwd.
De voorkeur voor waarde-aandelen werd daarentegen onverminderd aangehouden.
8.1.8. Toekomstig beleid
In de Verenigde Staten blijft de economie fors groeien. De industriële productie steeg in augustus met 0,4% maand
over maand. Bovendien liep de PMI-index van de verwerkende nijverheid in september tot 55,6 op, tegenover 54,7
de vorige maand, Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan liep in september ook
op tot 100,8, het op één na hoogste niveau ooit. Na een economische groei van 4,2% (op jaarbasis) in het tweede
kwartaal verwachten wij in het derde kwartaal 3,3% groei. Deze sterke cijfers zijn niet vreemd aan het
economische beleid van Donald Trump. Op lange termijn dreigt dit beleid echter averechts uit te pakken voor de
economie. De kans is groot dat de escalerende handelsoorlog (inmiddels heft de VS taksen op bijna de helft van
de Amerikaanse invoer uit China en een verdere uitbreiding is mogelijk) tot prijsstijgingen voor de
consumptiegoederen zal leiden. Bovendien verhoogt dit opbod aan maatregelen de onzekerheid binnen de
bedrijven overal in de wereld en versterkt ze de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. Dit vereenvoudigt de
taak van de centrale banken in de toekomst uiteraard niet en zeker niet die van de Amerikaanse centrale bank
(Fed) die al verder gevorderd is in de normalisatie van haar monetaire beleid. In september verhoogde de Fed de
rente voor de derde keer dit jaar met 0.25%. Voorlopig houden wij rekening met nog één extra renteverhoging dit
jaar en twee in 2019.
In de eurozone daalde de samengestelde PMI-index in september naar 54,2, tegenover 54,5 in augustus. Deze
daling is te wijten aan de verwerkende nijverheid en meer bepaald de buitenlandse bestellingen die in de grote
uitvoerende landen zoals Duitsland fors gedaald zijn. De industrie van de eurozone blijft dus lijden onder de
onzekerheid op handelsvlak als gevolg van de naderende Brexit, het escalerende wereldwijde handelsconflict en
de verzwakkende munten van de grote handelspartners uit de opkomende wereld. Bovendien liep het
consumentenvertrouwen van de eurozone in september naar -2,9 terug, tegenover -1,9 in augustus. We
verwachten een groei van 0,4% kwartaal over kwartaal in het derde kwartaal, of hetzelfde als in het tweede
kwartaal. De risico’s voor de vooruitzichten nemen echter toe.
Amper een paar maanden geleden werd de groei van de internationale handel gezien als één van de voornaamste
motoren achter de aantrekkende wereldeconomie, maar de vrees voor een escalerende handelsoorlog doet dat
scenario nu in vraag stellen. De vrees voor een economische groeivertraging en een rem op de groei van de
bedrijfswinsten neemt toe.
Hoewel we niet denken dat een recessie in de VS voor meteen is, zullen beleggers hun blootstelling aan de
Amerikaanse beurs mogelijk terugschroeven, mochten de Amerikaanse bedrijfswinsten beginnen te stagneren. En
aangezien Amerikaanse aandelen goed zijn voor 55% van de wereldwijde beurskapitalisatie, kan dit ook het
opwaartse potentieel van de wereldwijde aandelenindexen beperken.
Om ons in te dekken tegen dergelijk scenario, behouden we een neutrale positie in aandelen. We geven daarbij de
voorkeur aan aandelen uit de ontwikkelde markten boven aandelen uit de groeilanden en streven naar een
evenwichtigere verhouding tussen defensieve en cyclische sectoren.
Obligaties blijven onderwogen in de portefeuille, ook al kunnen de meest veilige overheidsobligaties waarschijnlijk
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nog profiteren wanneer een vlucht naar kwaliteit zich weer zou voordoen. Overheidsobligaties van perifere landen
mijden we omwille van de politieke risico’s. Bedrijfsobligaties zijn momenteel duur. Ze compenseren de belegger
onvoldoende voor het genomen risico.
8.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 3.
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8.2.

II.
E.
IV.
A.
a.
B.
a.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

Balans

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
170.461.634,45
170.373.328,66

30/09/2017
EUR
163.592.612,69
162.508.969,23

170.373.328,66
-181.073,59
47.304,53
47.304,53
-228.378,12
-228.378,12
590.185,19
590.185,19
-320.805,81
31,95
-320.837,76
170.461.634,45
171.001.391,36
68.459,32
400.000,00
-1.008.216,23

162.508.969,23
-313.583,48
161.304,99
161.304,99
-474.888,47
-474.888,47
1.720.524,80
1.720.524,80
-323.297,86
21,71
-323.319,57
163.592.612,69
160.733.783,82
1.270.980,30
0,00
1.587.848,57
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8.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
1.160.546,49

30/09/2017
EUR
3.508.085,93

1.096.033,56
2.549.788,65
-1.453.755,09
64.512,93
64.512,93
64.512,93
117.865,51
132.363,77
802,59
802,59
-318,56
-14.982,29
-14.982,29
136.132,49
136.132,49
-2.422.760,52
-4.749,29

3.455.919,39
3.040.694,35
415.225,04
52.166,54
52.166,54
52.166,54
13.109,91
15.041,70
169,02
169,02
-2.100,81
0,00
0,00
1.117,88
1.117,88
-1.934.464,76
-6.977,98

-114,31
-38.247,47
-2.178.160,70
-2.058.104,55
-120.056,15
-105,63
-3.603,65
-38.930,20
-157.127,72
-1.721,55
-2.168.762,52

-366,42
-49.925,96
-1.658.793,95
-1.567.364,44
-91.429,51
-150,92
-2.930,73
-27.794,59
-144.465,72
-43.058,49
-1.920.236,97

-1.008.216,03

1.587.848,96

-0,20
-1.008.216,23

-0,39
1.587.848,57
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)

- 133 -

30/09/2018
EUR
-539 756,91
400 000,00

30/09/2017
EUR
2 858 828,87
1 587 848,57

-1 008 216,23

1 587 848,57

68 459,32

1 270 980,30

1 881 259,70
0,00
-1 341 502,79

-933 033,90
-400 000,00
-1 525 794,97
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8.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

8.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2-

115.402,00

USD

53,48

Totaal: Aandelen

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

5.313.559,16

3,12%

3,12%

5.313.559,16

0,14%

3,12%

3,12%

5.313.559,16

3,12%

3,12%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AWF F GL SM SHS -M- CAP
ISH IV EDG VAL ACCUM USD ETF
Totaal: Aandelen

48.091,00
188.402,00

EUR
USD

108,12
31,99

5.199.598,92
5.188.962,53
10.388.561,45

1,95%
0,35%

3,05%
3,05%
6,10%

3,05%
3,04%
6,09%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD
100.227,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR

161,16

16.152.583,32
16.152.583,32

0,53%

9,48%
9,48%

9,48%
9,48%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

26.541.144,77

15,58%

15,57%

Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten

31.854.703,93

18,70%

18,69%

Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-XCAP
NN L CON G -Z- CAP
Totaal: Aandelen

7.861,51
335.846,00

EUR
EUR

1 077,56
14,81

8.471.247,64
4.973.879,26

0,76%
0,74%

4,97%
2,92%

4,97%
2,92%

606,00

USD

9 739,69

5.081.577,39
18.526.704,29

4,29%

2,98%
10,87%

2,98%
10,87%

7.830,00

USD

1 267,81

8.546.665,78

0,09%

5,02%

5,01%

5,02%

5,01%

Fonds
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP
Totaal: Fonds
Obligaties en andere schuldinstrumenten
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-MCAP
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP

8.546.665,78
16.262,00
97.960,00
790.595,00

EUR
EUR
EUR

1 019,96
169,65
21,01

16.586.589,52
16.618.914,00
16.610.400,95

7,72%
1,97%
2,33%

9,74%
9,75%
9,75%

9,73%
9,75%
9,74%

1.664.832,00

EUR

17,04

28.368.737,28

0,24%

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
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16,65%

16,64%

78.184.641,75

45,89%

45,87%

105.258.011,82

61,78%

61,75%
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Obligaties en andere schuldinstrumenten
BGF EM M BD -X2940.478,00
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP
1.572.637,74
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR
EUR

Benaming

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Koers in
valuta

9,63%
9,90%
19,52%

9,62%
9,89%
19,51%

33.260.612,91

19,52%

19,51%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

138.518.624,73

81,30%

81,26%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

170.373.328,66

100,00%

99,95%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

170.373.328,66

100,00%

99,95%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

II.

17,44
10,72

16.401.936,32
16.858.676,59
33.260.612,91

0,47%
0,11%

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK

USD
EUR
JPY

11.069,81
579.085,16
30,22

Totaal Banktegoeden op zicht

590.185,19

0,35%

Totaal Deposito’s en liquide middelen

590.185,19

0,35%

III.

Overige vorderingen en schulden

-181.073,59

-0,11%

IV.

Andere

-320.805,81

-0,19%

V.

Totaal van het netto-actief

170.461.634,45

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Totaal portefeuille:

100,00%
100,00%

8.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
8.852.544,47
11.174.857,30
20.027.401,77
23.989.465,77
10.810.887,35
34.800.353,12
170.474.857,25
-8,67%

Semester 2
22.349.019,67
6.907.942,46
29.256.962,13
11.159.100,43
14.888.390,14
26.047.490,57
172.146.129,07
1,86%

Totaal
31.201.564,14
18.082.799,76
49.284.363,90
35.148.566,20
25.699.277,49
60.847.843,69
171.310.252,95
-6,75%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
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De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
8.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
121.833,837
66.493,979
4.530,778
960,996
117.303,059
65.532,983
103.163,711
50.575,515
13.395,211
7.123,143
207.071,559
108.985,355
57.577,094
20.426,607
32.052,554
17.620,063
232.596,099
111.791,899

Totaal
182.836,042
316.056,914
344.387,998

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
30.038.786,02
65.571.640,42
26.387.900,72
51.485.693,40
14.672.980,01
20.475.586,19

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
1.122.242,00
958.297,37
3.426.144,58
7.243.476,52
8.138.223,38
17.561.054,11

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

95.297.302,89
163.592.612,69
170.461.634,45
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Uitkering
251,16
255,60
254,17

1.004,62
1.015,41
995,98
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8.4.4. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

-0,56%
(in %)

_

_

_

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
0,61%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 2 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in december 2015.
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8.4.5. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,56% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated
Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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8.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens

Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verminderd, vergeleken met de situatie op 30/09/2017, als gevolg van minder de gunstige evolutie van de
aandelenomponent van het fonds.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s”, distributieaandelen, in dewelke dit fonds zijn
positie gevoelig heeft verhoogd.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - b.
Van buitenlandse oorsprong" vertegenwoordigt de afhoudingen aan de bron over de buitenlandse dividenden van
de produkten in “Trackers”, met uitzondering van de Ierse dividenden die zijn vrijgesteld.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting, waarvan sprake in Toelichting 6.
Toelichting 8 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
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Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic
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9.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING
CORE FUND DYNAMIC

9.1.

Beheerverslag

9.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
4 januari 2016.
Initiële inschrijvingsprijs van de kapitalisatieaandelen in euro: 250,00
Initiële inschrijvingsprijs van de uitkeringsaandelen in euro: 1 000,00
9.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
9.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment is gebaseerd op de Core Range strategie van ING België NV,
promotor en portefeuillebeheerder van dit compartiment.
Het compartiment heeft tot doel om de Core Range strategie van ING België NV te implementeren in een “fonds
van fondsen” structuur, wat betekent dat in meerderheid belegd zal worden in onderliggende beleggingsfondsen.
Het compartiment zal in meerderheid beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
en/of Exchange Traded Funds (ETF, zogenaamde index trackers), hierna gezamenlijk “Fondsen” genoemd, onder
de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Zonder uitputtend te zijn, kan het onder meer gaan om
obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.
Het compartiment heeft de mogelijkheid om eveneens te beleggen in de overige categorieën activa die door de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zijn toegelaten.
Activaklassen en gewichten in de portefeuille van het compartiment
ING België NV heeft de mogelijkheid om te diversifiëren tussen de verschillende segmenten van de activaklassen,
maar ook tussen de verschillende strategieën inzake duratie, kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en
beleggingsstijlen.
Het gewicht en de verhoudingen worden door ING België NV bepaald. In een neutrale positie is de verhouding als
volgt :
• Vastrentende waarden (via beleggingen in Fondsen, maar ook liquide middelen (cash)): 75%
• Aandelen (via beleggingen in Fondsen): 25%
ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor
het gedeelte aandelenfondsen kan dit maximaal 40% bedragen. Voor het vastrentende gedeelte wordt er in
meerderheid belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide middelen (cash) of geldmarktfondsen. In het
belang van de klant kan ING België beslissen om gedurende een beperkte periode en omwille van uitzonderlijke
marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen.
ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis een modelportefeuille bepalen, inclusief gewichten en
verhoudingen, waarin het compartiment zal investeren. NN Investment Partners Belgium zal de investeringen
uitvoeren in overeenstemming met deze modelportefeuille.
Het wisselkoersrisico van de portefeuille wordt in principe niet (volledig) afgedekt. De portefeuille (onderliggend in
de Fondsen waarin belegd wordt) kan beleggen in activa uitgedrukt in andere munten dan de euro.
9.1.4. Financieel portefeuillebeheer
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

- 141 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic
9.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

9.1.6. Index en benchmark
Niet van toepassing
9.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economie en markten
Op economisch vlak is het moeilijk een beter scenario te bedenken dan dat wat we zich zagen afspelen in het
laatste kwartaal van 2017: de wereldeconomie zat in haar beste vorm sinds meer dan 10 jaar, de
bedrijfsinvesteringen trokken aan, het vertrouwen is hoog en zowat alle regio’s presteerden economisch gezien
sterk.
Ondanks de sterke groei, bleef de inflatie verrassend laag. Dit zette de centrale banken aan om hun beleid slechts
zeer geleidelijk te normaliseren. De Federal Reserve in de VS verhoogde in december zoals verwacht haar
basisrente met een kwart procent. De Europese centrale bank bevestigde dat ze ook in 2018 verder zou met het
opkopen van obligaties, zij het voor een lager maandelijks bedrag.
Verder nam de politieke onzekerheid binnen Europa af. De op dat moment toegenomen kans op een ordelijke
Brexit, de hoop op een pro-Europese regering in Duitsland en de sterke groei op het Europese vasteland gaven de
euro wind in de zeilen. Op de laatste dag van 2017 brak de euro zelfs opnieuw door de 1,20-grens tegenover de
dollar. Tegen deze achtergrond presteerden de obligatiemarkten zwak. De aandelenmarkten presteerden echter
sterk, waarbij Japan en de Groeilanden de beste leerlingen van de klas waren.
Op economisch vlak waren er in het eerste trimester van 2018 minder positieve verrassingen dan de kwartalen
voordien, zeker in maart. Maar dit werd niet als dramatisch beschouwd want de groei bleef op een hoog absoluut
niveau. Dit zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden.
Aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten begin 2018 sterk uit de startblokken, dankzij goede
macrocijfers en sterke bedrijfsresultaten. In de loop van het kwartaal ging het echter minder goed en namen de
schommelingen op de markten toe. Begin februari werd de correctie nog vooral gedreven door technische factoren,
maar in maart werden de zorgen fundamenteler van aard.
Vooral de politieke risico’s namen toe. Er was het handelsconflict tussen Trump en China; de onduidelijke uitkomst
van de Italiaanse verkiezingen, en de vergiftiging van de Russische ex-spion.
Verder zorgde ook de technologiesector voor onrust, onder meer door een privacyschandaal bij Facebook.
Na de daling in het eerste kwartaal wisten aandelenbeleggingen in het tweede trimester van 2018 weer aan te
knopen met een stijging. En dit vooral dankzij sterke bedrijfsresultaten en gunstige macro-economische cijfers.
Dé man die het nieuws beheerste was, hoe kan het ook anders, Donald Trump: Noord-Korea, het verlaten van het
atoomakkoord met Iran, de ambassade in Jeruzalem, de toenemende handelsconflicten,… De president had
duidelijk weer een goed gevulde agenda. En ook in Duitsland en Italië was er veel animo op politiek vlak, wat dan
weer leidde tot een stijging van de Amerikaanse Dollar tegenover de euro. Dit had vanzelfsprekend dan ook
positieve gevolgen op de waarde van dollar beleggingen.
Ondanks een terugval in de tweede helft van juni, door de oplopende handelsspanningen, wonnen wereldwijde
aandelen 6%. Regio’s die het gevoeligst zijn voor oplopend protectionisme hinkten achterop en de Groeilanden
verloren zelfs meer dan 3%. Amerikaanse aandelen werden dan weer als veilige haven beschouwd.
Wereldwijd daalden de staatsobligaties met 3,52%, maar dit werd gecompenseerd door de stijgende dollar. Ze
eindigden het trimester dan ook met een winst van 1,63%. Eurostaatsobligaties daalden met 0,9%, waarbij
Italiaanse, en daardoor ook andere Zuid-Europese staatsobligaties, het zwaar hadden door de Italiaanse politieke
turbulentie.
Staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone wonnen wel licht terrein. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente
van 0,5% naar 0,3%, gedreven door de zogenaamde “vlucht naar veiligheid”.
Het 3e kwartaal startte erg sterk voor risicovolle beleggingen, maar halverwege augustus namen de
schommelingen op de markten toe. Dit had te maken met marktonrust over Turkije, de toenemende
handelsspanningen tussen de VS en China en twijfels over de Italiaanse begroting. De bedrijfsresultaten, vooral
die in de VS en Japan, steunden het afgelopen kwartaal duidelijk de aandelenmarkten.
Op economisch vlak lijkt de wereldeconomie op een gezond niveau te stabiliseren. De Amerikaanse economie
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draait op volle toeren. De groei in de eurozone en Japan verzwakte de afgelopen kwartalen, maar de twijfels over
de toekomst namen af. De recente stimulus in China, als reactie op de Amerikaanse handelssancties,
compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s die naar boven kwamen.
Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar basisrente met 0,25% in september. In de
eurozone verbaasde ECB-voorzitter Draghi de beleggers met de uitspraak dat de onderliggende inflatie in de
Eurozone “relatief krachtig aan het versnellen is”, al bevestigde hij tegelijkertijd dat de basisrente onveranderd zou
blijven tot na de zomer van 2019.
In deze context wonnen wereldwijde aandelen bijna 5%, uitgedrukt in euro. Vooral de VS presteerde sterk, gevolgd
door Japan. Europa hinkte achterop.
Eurostaatsobligaties verloren 1,1% aan waarde. Zo klom de Duitse 10-jaarsrente van 0,3% naar 0,5%. De
Italiaanse 10-jaarsrente was erg volatiel en liep op tot 3%, maar van besmetting naar andere Zuid-Europese
landen was er nauwelijks sprake. Risicovolle obligaties herstelden zich wel wat van de klappen in het tweede
kwartaal.
Portefeuille Q1
In het laatste kwartaal van 2017 bleef het gewicht van de verschillende activaklassen in de portefeuille ongewijzigd.
Het aandelengewicht werd behouden op 82,5%, obligaties op 10,65% en het deel multi asset op 6,85%. Vanaf de
eerste helft van januari werd het aandelengewicht opgedreven tot 90%, terwijl het gewicht binnen het gedeelte
obligaties werd afgebouwd. Dit bleef zo tot halverwege maart waar deze beweging werd omgekeerd. Omwille van
de verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkt werd het aandelengewicht dan teruggebracht naar 82,5% en
obligaties stegen opnieuw tot 7,5%.
De overweging voor obligaties van groeilanden, die reeds werd ingenomen in maart 2017 blijft onverminderd
behouden. Er werden geen verdere wijzigingen binnen het obligatiegedeelte doorgevoerd.
In november werd de overwogen positie in aandelen uit de eurozone afgebouwd ten voordele van een positie in
Japanse aandelen. De overwogen positie in aandelen uit de groeilanden bleef onderdeel uitmaken van de
portefeuille.
Op sectorniveau namen we in het laatste trimester van 2017 afscheid van de gezondheidssector, en dit ten
voordele van financiële waarden en technologie. Ook de positie in cyclische consumentengoederen werd verkocht,
terwijl de positie in basismaterialen behouden blijft.
Aandelen van ’small- & midcaps’ (ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie) blijven de voorkeur genieten
de voorkeur vanaf begin maart. Aandelen van het type ’value’ of met een hoog dividendrendement bleven
eveneens overwogen.
De neutrale positie ten opzichte van de US Dollar bleef eveneens behouden.
Portefeuille Q2
Wat betreft de strategie, onderging het compartiment een wijziging in het aandelengewicht.
Tijdens de tweede helft van 2017 had het compartiment een overweging in aandelen. Maar begin januari werd het
percentage aandelen verder verhoogd. Dit bleef zo tot de tweede helft van maart waar een gedeelte terug werd
afgebouwd.
De aankopen werden gefinancierd uit cash, de opbrengst van de verkopen werden ook terug toegevoegd aan het
cashgedeelte. Het percentage obligaties bleef onveranderd. De focus binnen het obligatiegedeelte blijft daarbij op
obligaties uit opkomende landen.
Ook de voorkeur voor kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement bleef heel het trimester
ongewijzigd. Dit was ook het geval voor aandelen met een kleinere beurskapitalisatie. Voor deze laatste ruilden
we wel de Amerikaanse naar wereldwijde aandelen.
Op geografisch vlak gingen de Japanse aandelen de deur uit. Deze maakten sinds oktober vorig jaar deel uit van
de portefeuille.
Op sectorniveau werden geen wijzigingen aangebracht. Dit betekent concreet een voorkeur voor materialen,
banken en technologie.
Portefeuille Q3
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment geen wijzigingen in de gewichten van aandelen, obligaties
en cash.
Aandelen en cash bleven dus op een hoog niveau, terwijl het gewicht van obligaties eerder laag bleef.
De focus binnen het obligatiegedeelte bleef daarbij op obligaties uit opkomende landen.
Op geografisch vlak namen we een nieuwe positie in aandelen uit de eurozone. De positie in aandelen uit de
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groeilanden werd hiervoor eind april verkocht.
Op sectorniveau werden ook enkele wijzigingen aangebracht. Dit betekent dat op het einde van het trimester
technologiewaarden, duurzame consumentengoederen en materialen waren opgenomen. Financiële aandelen
werden begin juni verkocht.
Portefeuille Q4
Wat betreft de strategie, ondergingen het compartiment een aantal wijzigingen. Begin juli werd het onderwegen
van obligaties verkleind ten nadele van cash en multi-asset.
Eind augustus werd het gewicht van aandelen van overwogen afgebouwd tot neutraal. Deze wijziging werd
uitgevoerd ten voordele van cash en multi-asset.
Het gewicht van obligaties bleef eerder laag. De focus binnen het obligatiegedeelte werd behouden op obligaties
uit opkomende landen.
Op geografisch vlak werd er tijdens het 4e kwartaal slechts één wijziging doorgevoerd. Een deel van de investering
in obligaties van groeilanden werd overgeheveld naar Amerikaanse staatsobligaties met langere looptijden.
Op sectorniveau werd het cyclische karakter van de aandelenposities afgebouwd: begin juli verdwenen de
aandelen uit de materialen-sector en begin augustus werd de farma-sector overwogen en eind augustus werd de
positie in de technologiesector afgebouwd.
De voorkeur voor waarde-aandelen werd daarentegen onverminderd aangehouden.
9.1.8. Toekomstig beleid
In de Verenigde Staten blijft de economie fors groeien. De industriële productie steeg in augustus met 0,4% maand
over maand. Bovendien liep de PMI-index van de verwerkende nijverheid in september tot 55,6 op, tegenover 54,7
de vorige maand, Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan liep in september ook
op tot 100,8, het op één na hoogste niveau ooit. Na een economische groei van 4,2% (op jaarbasis) in het tweede
kwartaal verwachten wij in het derde kwartaal 3,3% groei. Deze sterke cijfers zijn niet vreemd aan het
economische beleid van Donald Trump. Op lange termijn dreigt dit beleid echter averechts uit te pakken voor de
economie. De kans is groot dat de escalerende handelsoorlog (inmiddels heft de VS taksen op bijna de helft van
de Amerikaanse invoer uit China en een verdere uitbreiding is mogelijk) tot prijsstijgingen voor de
consumptiegoederen zal leiden. Bovendien verhoogt dit opbod aan maatregelen de onzekerheid binnen de
bedrijven overal in de wereld en versterkt ze de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. Dit vereenvoudigt de
taak van de centrale banken in de toekomst uiteraard niet en zeker niet die van de Amerikaanse centrale bank
(Fed) die al verder gevorderd is in de normalisatie van haar monetaire beleid. In september verhoogde de Fed de
rente voor de derde keer dit jaar met 0.25%. Voorlopig houden wij rekening met nog één extra renteverhoging dit
jaar en twee in 2019.
In de eurozone daalde de samengestelde PMI-index in september naar 54,2, tegenover 54,5 in augustus. Deze
daling is te wijten aan de verwerkende nijverheid en meer bepaald de buitenlandse bestellingen die in de grote
uitvoerende landen zoals Duitsland fors gedaald zijn. De industrie van de eurozone blijft dus lijden onder de
onzekerheid op handelsvlak als gevolg van de naderende Brexit, het escalerende wereldwijde handelsconflict en
de verzwakkende munten van de grote handelspartners uit de opkomende wereld. Bovendien liep het
consumentenvertrouwen van de eurozone in september naar -2,9 terug, tegenover -1,9 in augustus. We
verwachten een groei van 0,4% kwartaal over kwartaal in het derde kwartaal, of hetzelfde als in het tweede
kwartaal. De risico’s voor de vooruitzichten nemen echter toe.
Amper een paar maanden geleden werd de groei van de internationale handel gezien als één van de voornaamste
motoren achter de aantrekkende wereldeconomie, maar de vrees voor een escalerende handelsoorlog doet dat
scenario nu in vraag stellen. De vrees voor een economische groeivertraging en een rem op de groei van de
bedrijfswinsten neemt toe.
Hoewel we niet denken dat een recessie in de VS voor meteen is, zullen beleggers hun blootstelling aan de
Amerikaanse beurs mogelijk terugschroeven, mochten de Amerikaanse bedrijfswinsten beginnen te stagneren. En
aangezien Amerikaanse aandelen goed zijn voor 55% van de wereldwijde beurskapitalisatie, kan dit ook het
opwaartse potentieel van de wereldwijde aandelenindexen beperken.
Om ons in te dekken tegen dergelijk scenario, behouden we een neutrale positie in aandelen. We geven daarbij de
voorkeur aan aandelen uit de ontwikkelde markten boven aandelen uit de groeilanden en streven naar een
evenwichtigere verhouding tussen defensieve en cyclische sectoren.
Obligaties blijven onderwogen in de portefeuille, ook al kunnen de meest veilige overheidsobligaties waarschijnlijk
nog profiteren wanneer een vlucht naar kwaliteit zich weer zou voordoen. Overheidsobligaties van perifere landen
mijden we omwille van de politieke risico’s. Bedrijfsobligaties zijn momenteel duur. Ze compenseren de belegger
onvoldoende voor het genomen risico.
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9.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 5.
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9.2.

II.
E.
IV.
A.
a.
B.
a.
V.
A.
VI.
B.
C.
A.
B.
C.
D.

Balans

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
43.942.718,39
43.869.779,04

30/09/2017
EUR
38.952.312,57
38.804.590,97

43.869.779,04
-40.993,84
187.744,45
187.744,45
-228.738,29
-228.738,29
208.631,23
208.631,23
-94.698,04
21,92
-94.719,96
43.942.718,39
42.312.265,05
45.773,32
800.000,00
784.680,02

38.804.590,97
53.054,20
109.893,41
109.893,41
-56.839,21
-56.839,21
182.142,56
182.142,56
-87.475,16
2,91
-87.478,07
38.952.312,57
35.961.758,52
1.108.631,25
0,00
1.881.922,80
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9.3.

Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
E.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Wisselposities en -verrichtingen
Andere wisselposities en -verrichtingen
Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten (+/-)
Deposito's en liquide middelen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
1.440.236,88

30/09/2017
EUR
2.435.014,09

1.418.247,97
1.678.485,84
-260.237,87
21.988,91
21.988,91
21.988,91
65.852,38
74.267,70
143,06
143,06
-122,17
-8.436,21
-8.436,21
34.736,76
34.736,76
-756.145,95
-2.545,30

2.430.871,95
1.414.758,14
1.016.113,81
4.142,14
4.142,14
4.142,14
7.546,95
8.144,87
85,33
85,33
-683,25
0,00
0,00
249,46
249,46
-560.887,61
-3.632,76

-48,80
-13.573,42
-672.668,38
-642.676,74
-29.991,64
-105,63
-3.039,07
-21.748,44
-40.246,96
-2.169,95
-655.556,81

-88,77
-21.328,54
-468.949,00
-448.040,37
-20.908,63
-150,92
-2.751,69
-19.851,92
-33.720,45
-10.413,56
-553.091,20

784.680,07

1.881.922,89

-0,05
784.680,02

-0,09
1.881.922,80
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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30/09/2018
EUR
1 630 453,34

30/09/2017
EUR
2 990 554,05

800 000,00

0,00

781 680,02

1 881 922,80

45 773,32
-527 356,23
-700 000,00
-403 097,11

1 108 631,25
-1 796 999,07
-800 000,00
-393 554,98
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9.4.

Samenstelling van de activa en kerncijfers

9.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
aan een officiële beurs genoteerde effecten
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2-

73.609,00

USD

53,48

Totaal: Aandelen

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

3.389.246,08

7,73%

7,71%

3.389.246,08

0,09%

7,73%

7,71%

3.389.246,08

7,73%

7,71%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AWF F GL SM SHS -M- CAP
ISH IV EDG VAL ACCUM USD ETF
Totaal: Aandelen

33.011,00
128.319,00

EUR
USD

108,12
31,99

3.569.149,32
3.534.158,25
7.103.307,57

1,34%
0,24%

8,14%
8,06%
16,19%

8,12%
8,04%
16,16%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD
8.482,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR

161,16

1.366.959,12
1.366.959,12

0,04%

3,12%
3,12%

3,11%
3,11%

8.470.266,69

19,31%

19,28%

11.859.512,77

27,03%

26,99%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Totaal: aan een officiële beurs genoteerde effecten
Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Aandelen
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-XCAP
NN L CON G -Z- CAP
Totaal: Aandelen

5.074,68
549.159,00

EUR
EUR

1 077,56
14,81

5.468.270,03
8.133.044,79

0,49%
1,21%

12,46%
18,54%

12,44%
18,51%

390,00

USD

9 739,69

3.270.322,08
16.871.636,90

2,76%

7,45%
38,46%

7,44%
38,39%

EUR
USD

101,01
1 267,81

5.171.712,00
5.547.146,29
10.718.858,29

0,44%
0,06%

11,79%
12,64%
24,43%

11,77%
12,62%
24,39%

EUR

169,65

2.190.011,85
2.190.011,85

0,26%

4,99%
4,99%

4,98%
4,98%

67,88%

67,77%

5,08%

5,07%

Fonds
AWF GL OPT INC -M- CAP
51.200,00
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP
5.082,00
Totaal: Fonds
Obligaties en andere schuldinstrumenten
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP
12.909,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

29.780.507,04

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Obligaties en andere schuldinstrumenten
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP

207.999,93

EUR
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10,72

2.229.759,23

0,02%

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic
Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming

Munt

Koers in
valuta

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's
2.229.759,23

5,08%

5,07%

2.229.759,23

5,08%

5,07%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

32.010.266,27

72,97%

72,85%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

43.869.779,04

100,00%

99,83%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

43.869.779,04

100,00%

99,83%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

II.

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK
BELFIUS BANK

JPY
USD
EUR

30,32
10.865,12
197.735,79

Totaal Banktegoeden op zicht
Totaal Deposito’s en liquide middelen

208.631,23
208.631,23

0,47%
0,47%

III.

Overige vorderingen en schulden

-40.993,84

-0,09%

IV.

Andere

-94.698,04

-0,22%

V.

Totaal van het netto-actief

43.942.718,39

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Totaal portefeuille:

100,00%
100,00%

9.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 1
4.093.800,90
5.364.176,90
9.457.977,80
7.905.110,62
2.585.986,54
10.491.097,16
41.860.436,80
-2,47%

Semester 2
5.108.407,83
3.585.657,16
8.694.064,99
2.753.386,68
3.458.757,31
6.212.143,99
43.696.723,25
5,68%

Totaal
9.202.208,73
8.949.834,06
18.152.042,79
10.658.497,30
6.044.743,85
16.703.241,15
42.781.088,96
3,39%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
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9.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
40.224,067
11.582,558
732,406
502,000
39.491,661
11.080,558
48.083,300
5.817,028
3.540,422
1.760,856
84.034,539
15.136,730
26.380,739
3.252,064
10.947,443
2.885,059
99.467,835
15.503,735

Totaal
50.572,219
99.171,269
114.971,570

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
9.744.967,36
11.294.197,86
12.839.461,84
6.197.069,57
7.184.631,52
3.473.865,78

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
174.699,08
485.270,57
947.115,12
1.848.791,88
2.978.847,98
3.065.895,87

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

20.908.557,58
38.952.312,57
43.942.718,39
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Uitkering
249,46
270,13
275,27

997,86
1.073,70
1.068,25
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9.4.4. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

1,90%
(in %)

_

_

_

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
3,58%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 2 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in december 2015.

- 152 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic

9.4.5. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,95% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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9.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verminderd, vergeleken met de situatie op 30/09/2017, als gevolg van minder de gunstige evolutie van de
aandelenomponent van het fonds.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - A. Dividenden" vertegenwoordigt
de betaalde dividenden van de produkten in “Trackers” of “ETF’s”, distributieaandelen, in dewelke dit fonds zijn
positie gevoelig heeft verhoogd.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - b.
Van buitenlandse oorsprong" vertegenwoordigt de afhoudingen aan de bron over de buitenlandse dividenden van
de produkten in “Trackers”, met uitzondering van de Ierse dividenden die zijn vrijgesteld.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting, waarvan sprake in Toelichting 6.
Toelichting 8 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
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Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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10.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING
STABILITY FUND

10.1. Beheerverslag
10.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
3 oktober 2016.
Initiële inschrijvingsprijs van de kapitalisatieaandelen in euro: 250,00
Initiële inschrijvingsprijs van de uitkeringsaandelen in euro: 1 000,00
10.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing
10.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment is gebaseerd op de beleggingspolitiek die ING België NV nastreeft
voor de defensieve belegger. ING België NV is de promotor en portefeuillebeheerder van dit compartiment.
ING België NV gebruikt fondsen van een aantal door haar zorgvuldig vooraf geselecteerde
vermogensbeheerders.
Het compartiment investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op het streven naar enerzijds een lage volatiliteit
(vermijden van grote koersschommelingen) en anderzijds het streven naar een hoger rendement dan zijn
referentie‐ index (EONIA) over een periode van minimaal 3 jaar.
Het compartiment besteedt daarbij ook bijzondere aandacht aan het beperken van neerwaarts risico.
Om deze doelstelling te bereiken zal het compartiment in meerderheid beleggen in kapitalisatie‐ rechten van
deelneming in instellingen voor collectieve belegging en/of Exchange Traded Funds, hierna gezamenlijk “Fondsen”
genoemd, onder de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Zonder uitputtend te zijn, kan het onder
meer gaan om obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.
Het compartiment heeft de mogelijkheid om eveneens te beleggen in de overige categorieën activa die door de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zijn toegelaten.
Activaklassen en gewichten in de portefeuille van het compartiment
De geselecteerde Fondsen beleggen hoofdzakelijk in instrumenten die het geheel van de obligatiemarkt, de
geldmarkt en in mindere mate de aandelenmarkt en vastgoedmarkt dekken teneinde maximaal te kunnen
profiteren van de ontwikkelingen op de markt van de overheidsobligaties, Asset Backed Securities (door activa
gedekte effecten, ofwel effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen worden afgeleid van en die gedekt
worden door een specifieke verzameling van onderliggende activa) , bedrijfsobligaties met een hoge
kredietwaardigheid (met een rating van AAA tot BBB‐ ), hoogrentende obligaties, aan inflatie gekoppelde
obligaties, of obligaties van opkomende landen. Daarnaast kan in beperkte mate geprofiteerd worden van de
ontwikkelingen op de wereldwijde aandelenmarkten van zowel ontwikkelde landen als van groeilanden. Deze lijst is
niet uitputtend.
ING België NV heeft de mogelijkheid om te diversifiëren tussen de verschillende segmenten van de
activaklassen, maar ook tussen de verschillende strategieën inzake rentegevoeligheid van obligaties,
kredietwaardigheid, regio’s, sectoren en beleggingsstijlen.
Het compartiment zal in principe de tegoeden gelijk verdelen over de verschillende onderliggende Fondsen.
Afwijkingen hierop zijn steeds mogelijk en kunnen onder andere het gevolg zijn van de koersschommelingen van
de onderliggende Fondsen.
ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor
het vastrentende gedeelte wordt er in meerderheid belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide
middelen (cash) of geldmarktfondsen. In het belang van de klant kan ING België beslissen om gedurende een
beperkte periode en omwille van uitzonderlijke marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in
liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen.
ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis de gewichten en verhoudingen waarin het compartiment zal
investeren bepalen. NN Investment Partners Belgium zal de investeringen uitvoeren in overeenstemming met deze
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bepalingen.
Het wisselkoersrisico van de portefeuille wordt hoofdzakelijk afgedekt. De portefeuille (onderliggend in de Fondsen
waarin belegd wordt) kan beleggen in activa uitgedrukt in andere munten dan de euro.
10.1.4. Financieel portefeuillebeheer
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

10.1.5. Distributeur(s)
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24 - 1000 Brussel

10.1.6. Index en benchmark
EONIA ‐ Euro OverNight Interest Average
10.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Economie en markten
Op economisch vlak is het moeilijk een beter scenario te bedenken dan dat wat we zich zagen afspelen in het
laatste kwartaal van 2017: de wereldeconomie zat in haar beste vorm sinds meer dan 10 jaar, de
bedrijfsinvesteringen trokken aan, het vertrouwen is hoog en zowat alle regio’s presteerden economisch gezien
sterk.
Ondanks de sterke groei, bleef de inflatie verrassend laag. Dit zette de centrale banken aan om hun beleid slechts
zeer geleidelijk te normaliseren. De Federal Reserve in de VS verhoogde in december zoals verwacht haar
basisrente met een kwart procent. De Europese centrale bank bevestigde dat ze ook in 2018 verder zou met het
opkopen van obligaties, zij het voor een lager maandelijks bedrag.
Verder nam de politieke onzekerheid binnen Europa af. De op dat moment toegenomen kans op een ordelijke
Brexit, de hoop op een pro-Europese regering in Duitsland en de sterke groei op het Europese vasteland gaven de
euro wind in de zeilen. Op de laatste dag van 2017 brak de euro zelfs opnieuw door de 1,20-grens tegenover de
dollar. Tegen deze achtergrond presteerden de obligatiemarkten zwak. De aandelenmarkten presteerden echter
sterk, waarbij Japan en de Groeilanden de beste leerlingen van de klas waren.
Op economisch vlak waren er in het eerste trimester van 2018 minder positieve verrassingen dan de kwartalen
voordien, zeker in maart. Maar dit werd niet als dramatisch beschouwd want de groei bleef op een hoog absoluut
niveau. Dit zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden.
Aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten begin 2018 sterk uit de startblokken, dankzij goede
macrocijfers en sterke bedrijfsresultaten. In de loop van het kwartaal ging het echter minder goed en namen de
schommelingen op de markten toe. Begin februari werd de correctie nog vooral gedreven door technische factoren,
maar in maart werden de zorgen fundamenteler van aard.
Vooral de politieke risico’s namen toe. Er was het handelsconflict tussen Trump en China; de onduidelijke uitkomst
van de Italiaanse verkiezingen, en de vergiftiging van de Russische ex-spion.
Verder zorgde ook de technologiesector voor onrust, onder meer door een privacyschandaal bij Facebook.
Na de daling in het eerste kwartaal wisten aandelenbeleggingen in het tweede trimester van 2018 weer aan te
knopen met een stijging. En dit vooral dankzij sterke bedrijfsresultaten en gunstige macro-economische cijfers.
Dé man die het nieuws beheerste was, hoe kan het ook anders, Donald Trump: Noord-Korea, het verlaten van het
atoomakkoord met Iran, de ambassade in Jeruzalem, de toenemende handelsconflicten,… De president had
duidelijk weer een goed gevulde agenda. En ook in Duitsland en Italië was er veel animo op politiek vlak, wat dan
weer leidde tot een stijging van de Amerikaanse Dollar tegenover de euro. Dit had vanzelfsprekend dan ook
positieve gevolgen op de waarde van dollar beleggingen.
Ondanks een terugval in de tweede helft van juni, door de oplopende handelsspanningen, wonnen wereldwijde
aandelen 6%. Regio’s die het gevoeligst zijn voor oplopend protectionisme hinkten achterop en de Groeilanden
verloren zelfs meer dan 3%. Amerikaanse aandelen werden dan weer als veilige haven beschouwd.
- 157 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund
Wereldwijd daalden de staatsobligaties met 3,52%, maar dit werd gecompenseerd door de stijgende dollar. Ze
eindigden het trimester dan ook met een winst van 1,63%. Eurostaatsobligaties daalden met 0,9%, waarbij
Italiaanse, en daardoor ook andere Zuid-Europese staatsobligaties, het zwaar hadden door de Italiaanse politieke
turbulentie.
Staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone wonnen wel licht terrein. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente
van 0,5% naar 0,3%, gedreven door de zogenaamde “vlucht naar veiligheid”.
Het 3e kwartaal startte erg sterk voor risicovolle beleggingen, maar halverwege augustus namen de
schommelingen op de markten toe. Dit had te maken met marktonrust over Turkije, de toenemende
handelsspanningen tussen de VS en China en twijfels over de Italiaanse begroting. De bedrijfsresultaten, vooral
die in de VS en Japan, steunden het afgelopen kwartaal duidelijk de aandelenmarkten.
Op economisch vlak lijkt de wereldeconomie op een gezond niveau te stabiliseren. De Amerikaanse economie
draait op volle toeren. De groei in de eurozone en Japan verzwakte de afgelopen kwartalen, maar de twijfels over
de toekomst namen af. De recente stimulus in China, als reactie op de Amerikaanse handelssancties,
compenseert gedeeltelijk de protectionistische risico’s die naar boven kwamen.
Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar basisrente met 0,25% in september. In de
eurozone verbaasde ECB-voorzitter Draghi de beleggers met de uitspraak dat de onderliggende inflatie in de
Eurozone “relatief krachtig aan het versnellen is”, al bevestigde hij tegelijkertijd dat de basisrente onveranderd zou
blijven tot na de zomer van 2019.
In deze context wonnen wereldwijde aandelen bijna 5%, uitgedrukt in euro. Vooral de VS presteerde sterk, gevolgd
door Japan. Europa hinkte achterop.
Eurostaatsobligaties verloren 1,1% aan waarde. Zo klom de Duitse 10-jaarsrente van 0,3% naar 0,5%. De
Italiaanse 10-jaarsrente was erg volatiel en liep op tot 3%, maar van besmetting naar andere Zuid-Europese
landen was er nauwelijks sprake. Risicovolle obligaties herstelden zich wel wat van de klappen in het tweede
kwartaal.
Portefeuille
Aangezien de opzet van dit compartiment is om een beleggingsoplossing aan te bieden die gekenmerkt wordt door
een lage volatiliteit en een stabiel koersverloop ligt de klemtoon binnen dit compartiment vooral op obligaties en op
posities die inspelen op verwachte prijsverschillen tussen beleggingsinstrumenten. Aandelen maken ook deel uit
van de portefeuille, maar slechts in een beperkte mate.
Tijdens het voorbije boekjaar werd de portefeuille 2x herschikt. Zo werd eind november 2017 winst genomen op
het onderliggende fonds dat de sterkste stijging had gekend ten voordele van de overige fondsen. Daarnaast werd
een van de obligatiefondsen, dat een teleurstellende performance vertoonde, vervangen door een gelijkaardig
fonds met een sterkere track record.
Een tactische asset allocatie is van geen belang bij het beheer van ING Stability Fund. De focus ligt op een lage
volatiliteit en het behalen van een rendement boven de Euro Overnight Index Average rente (Eonia) bij een
aanbevolen beleggingshorizon van minstens drie jaar.
Obligaties
Binnen het obligatiecompartiment staat de beheerders van de onderliggende fondsen het volledige spectrum aan
obligatie- en cashbeleggingen ter beschikking. Dat betekent dat in ING Stability Fund er posities aanwezig zijn in
staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties en groeilandobligaties. In functie van het risicobudget
en de marktverwachting worden posities in deze sub-activaklassen ingenomen door de beheerders van de
onderliggende fondsen. Het obligatiegewicht schommelde tijdens het voorbije boekjaar tussen 47% en 62%.
Aandelen
Zoals reeds aangegeven zijn aandelen weinig vertegenwoordigd in ING Stability Fund. Toch beschikken de
beheerders van de drie onderliggende mixed funds over de mogelijkheid om in het ganse spectrum van aandelengerelateerde beleggingen te investeren. Ook hier worden in functie van het risicobudget en de marktverwachting
posities ingenomen. Gegeven dat het beheersen van de volatiliteit van de fondsen belangrijk is, zal er binnen de
aandelenkant wel steeds een structureel overgewicht aanwezig zijn aan zogenaamde ‘lage volatiliteitsaandelen’.
Het aandelengewicht bereikte een dieptepunt op eind april, met een gewicht van 10%.
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10.1.8. Toekomstig beleid
In de Verenigde Staten blijft de economie fors groeien. De industriële productie steeg in augustus met 0,4% maand
over maand. Bovendien liep de PMI-index van de verwerkende nijverheid in september tot 55,6 op, tegenover 54,7
de vorige maand, Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan liep in september ook
op tot 100,8, het op één na hoogste niveau ooit. Na een economische groei van 4,2% (op jaarbasis) in het tweede
kwartaal verwachten wij in het derde kwartaal 3,3% groei. Deze sterke cijfers zijn niet vreemd aan het
economische beleid van Donald Trump. Op lange termijn dreigt dit beleid echter averechts uit te pakken voor de
economie. De kans is groot dat de escalerende handelsoorlog (inmiddels heft de VS taksen op bijna de helft van
de Amerikaanse invoer uit China en een verdere uitbreiding is mogelijk) tot prijsstijgingen voor de
consumptiegoederen zal leiden. Bovendien verhoogt dit opbod aan maatregelen de onzekerheid binnen de
bedrijven overal in de wereld en versterkt ze de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. Dit vereenvoudigt de
taak van de centrale banken in de toekomst uiteraard niet en zeker niet die van de Amerikaanse centrale bank
(Fed) die al verder gevorderd is in de normalisatie van haar monetaire beleid. In september verhoogde de Fed de
rente voor de derde keer dit jaar met 0.25%. Voorlopig houden wij rekening met nog één extra renteverhoging dit
jaar en twee in 2019.
In de eurozone daalde de samengestelde PMI-index in september naar 54,2, tegenover 54,5 in augustus. Deze
daling is te wijten aan de verwerkende nijverheid en meer bepaald de buitenlandse bestellingen die in de grote
uitvoerende landen zoals Duitsland fors gedaald zijn. De industrie van de eurozone blijft dus lijden onder de
onzekerheid op handelsvlak als gevolg van de naderende Brexit, het escalerende wereldwijde handelsconflict en
de verzwakkende munten van de grote handelspartners uit de opkomende wereld. Bovendien liep het
consumentenvertrouwen van de eurozone in september naar -2,9 terug, tegenover -1,9 in augustus. We
verwachten een groei van 0,4% kwartaal over kwartaal in het derde kwartaal, of hetzelfde als in het tweede
kwartaal. De risico’s voor de vooruitzichten nemen echter toe.
Amper een paar maanden geleden werd de groei van de internationale handel gezien als één van de voornaamste
motoren achter de aantrekkende wereldeconomie, maar de vrees voor een escalerende handelsoorlog doet dat
scenario nu in vraag stellen. De vrees voor een economische groeivertraging en een rem op de groei van de
bedrijfswinsten neemt toe.
Hoewel we niet denken dat een recessie in de VS voor meteen is, zullen beleggers hun blootstelling aan de
Amerikaanse beurs mogelijk terugschroeven, mochten de Amerikaanse bedrijfswinsten beginnen te stagneren. En
aangezien Amerikaanse aandelen goed zijn voor 55% van de wereldwijde beurskapitalisatie, kan dit ook het
opwaartse potentieel van de wereldwijde aandelenindexen beperken.
10.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening
583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar.
De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie.
De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger
het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het
verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met
hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren.
Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen
incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos.
Het compartiment is ondergebracht in klasse 3.
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10.2. Balans

II.
E.
IV.
A.
a.
d.
B.
a.
V.
A.
VI.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële
derivaten
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Andere
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Deposito's en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overdragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
149.777.534,23
149.593.906,88

30/09/2017
EUR
75.126.061,27
74.961.049,94

149.593.906,88
-6.851,09
112.239,04
112.239,04
0,00
-119.090,13
-119.090,13
446.543,34
446.543,34
-256.064,90
-256.064,90
149.777.534,23
151.652.294,92
203.387,00
100.000,00
-2.178.147,69

74.961.049,94
-32.698,79
307.816,80
299.429,97
8.386,83
-340.515,59
-340.515,59
321.099,24
321.099,24
-123.389,12
-123.389,12
75.126.061,27
74.636.553,78
-376.202,61
0,00
865.710,10
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10.3. Resultatenrekening

I.
E.
a.
b.
II.
C.
III.
B.
IV.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Waardeverminderingen,
minderwaarden
en
meerwaarden
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Gerealiseerd resultaat
Niet gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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30/09/2018
EUR
-1.012.623,25

30/09/2017
EUR
1.515.237,50

-1.012.623,25
101.230,28
-1.113.853,53
-519,08
-519,08
103.439,63
103.439,63
-1.268.444,90
-82,09
-30.195,34
-1.034.240,81
-952.451,46
-81.789,35
-105,63
-3.003,33
-31.962,37
-132.895,30
-35.960,03
-1.165.524,35

1.515.237,50
77.884,30
1.437.353,20
-2.175,24
-2.175,24
491,39
491,39
-647.843,55
-73,26
-24.222,72
-467.105,72
-427.689,29
-39.416,43
-397,53
-2.575,10
-20.041,28
-93.527,23
-39.900,71
-649.527,40

-2.178.147,60

865.710,10

-0,09
-2.178.147,69

0,00
865.710,10
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Resultaatverwerking

I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige
boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het
boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde
deelnemingen in het resultaat)
(Toevoeging) onttrekking aan het Kapitaal
(Over te dragen winst) over te dragen verlies
(Dividenduitkering)
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-1 874 760,69
100 000,00

30/09/2017
EUR
489 507,49
0,00

-2 178 147,69

865 710,10

203 387,00

-376 202,61

2 017 027,58
0,00
-142 266,89

-63 938,90
-100 000,00
-325 568,59
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10.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers

10.4.1. Samenstelling van de activa op 30/09/2018

Benaming

I.

Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Munt

Koers in
valuta

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Fonds
AMUN MUL AS GL -OFEC- EUR /CAP

14.950,00

Totaal: Fonds
Obligaties en andere schuldinstrumenten
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP
601.000,00
Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

EUR

1 008,74

15.080.663,00

2,30%

15.080.663,00
EUR

17,04

Totaal: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

10.241.040,00
10.241.040,00

0,09%

25.321.703,00

10,08%

10,07%

10,08%

10,07%

6,85%
6,85%

6,84%
6,84%

16,93%

16,91%

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA
Fonds
JPMIF GL MACRO-I (ACC)EUR(HED)N1 ST RET-X-BASE CURRENCY-CAP
Totaal: Fonds

227.900,00
1.558.800,00

EUR
EUR

101,38
18,68

23.104.502,00
29.118.384,00
52.222.886,00

1,95%
0,23%

15,44%
19,46%
34,91%

15,43%
19,44%
34,87%

194.600,00
1.796.100,00
276.969,00

EUR
EUR
EUR

131,40
9,68
105,04

25.570.440,00
17.386.248,00
29.092.629,88

0,28%
5,69%
2,06%

17,09%
11,62%
19,45%

17,07%
11,61%
19,42%

72.049.317,88

48,16%

48,10%

Totaal: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA

124.272.203,88

83,07%

82,97%

Totaal: Andere ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

149.593.906,88

100,00%

99,88%

Totaal E.ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

149.593.906,88

100,00%

99,88%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

149.593.906,88

100,00%

99,88%

Obligaties en andere schuldinstrumenten
BLACKROCK STRAT FDS FIX INC X2
FR TI GL BD EUR -X-(ACC)-CAP
SISF STR CR-I-EUR HEDGED- CAP

Totaal: Obligaties en andere schuldinstrumenten

II.

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK

EUR

446.543,34

Totaal Banktegoeden op zicht

446.543,34

0,30%

Totaal Deposito’s en liquide middelen

446.543,34

0,30%

III.

Overige vorderingen en schulden

-6.851,09

-0,00%

IV.

Andere

-256.064,90

-0,17%
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Hoeveelheid of
Nominal waarde
op 30/09/2018

Benaming

V.

Munt

%
Evaluatie (in de
%
gehoud
% nettovaluta van het
portefeu
en door
activa
compartiment)
ille
de ICB's

Koers in
valuta

149.777.534,23

Totaal van het netto-actief

100,00%

Spreiding van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische spreiding
op 30 september 2018

Beleggingsfondsen en leveranciers
Totaal portefeuille:

100,00%
100,00%

10.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Semester 1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen
Omloopsnelheid

Semester 2

0,00
0,00
0,00
50.784.636,95
5.075.781,46
55.860.418,41
94.107.754,20
-59,36%

0,00
0,00
0,00
39.442.744,79
7.945.003,38
47.387.748,17
138.848.382,20
-34,13%

Totaal
0,00
0,00
0,00
90.227.381,74
13.020.784,84
103.248.166,58
116.529.147,68
-88,60%

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met
betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode
uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan
dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in
de portefeuille teweeg hebben gebracht.
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij RBC
Investor Services Belgium S.A. met zetel te Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Brussel.
10.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop op 30/09/2018
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Einde periode
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
Kapitalisatie
Uitkering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43.230,245
69.207,261
5.138,902
4.093,543
38.091,343
65.113,718
56.614,795
75.618,320
6.416,877
11.398,505
88.289,261
129.333,533

Totaal
0,000
103.205,061
217.622,794

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
0,00
0,00
10.751.470,03
68.863.964,53
14.274.984,23
75.952.397,51

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
0,00
0,00
1.278.920,80
4.076.162,59
1.610.674,61
11.410.110,23

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van het compartiment

Per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2016
30/09/2017
30/09/2018

0,00
75.126.061,27
149.777.534,23
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Uitkering
0,00
251,64
248,37

0,00
1.006,56
988,52
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10.4.4. Rendementen
Actuarieel rendement:
1 jaar

3 jaren

5 jaren

10 jaren

-1,30%
(in %)

_

_

_

Sinds de initiële
inschrijvingsperiode
-0,33%
(in %)

Jaarlijkse rendementen van de laatste 2 jaar op 30 september 2018

Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke
herstructureringen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen.
Dit compartiment is gecreëerd in september 2016.
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10.4.5. Kosten, soft commissions en fee sharing agreements
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op 1,27% op 30 september 2018 jaarlijkse basis
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le «
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants »
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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Bestaan van regelingen omtrent “soft commissions”
Bij de uitvoering van effectentransacties wordt gebruik gemaakt van de diensten van brokers. Uitgangspunt bij de
keuze voor een broker is het streven naar de meest aantrekkelijke condities voor transacties gegeven de
specifieke omstandigheden. Naast de prijs wordt het volledige dienstenpakket van de broker zoals de kwaliteit van
de uitvoering, bereikbaarheid, kwaliteit van zijn research maar ook de reputatie van de broker zelf in de afweging
meegenomen. De diensten van de verschillende brokers worden op regelmatige basis geëvalueerd. Er kunnen
regelingen voor soft commissions bestaan.
Bestaan van regelingen omtrent “fee‐sharing”
Er bestaat een fee‐sharing agreement waarbij een deel van de vergoeding voor het beheer van de
beleggingsportefeuille, volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de verkoopinspanningen, toekomt aan de
promotoren van de instelling voor collectieve beleggingen.
NN Investment Partners Belgium is belast met de taken van administratief agent. NN Investment Partners Belgium
heeft een gedeelte van haar taken als administratief agent gedelegeerd aan RBC Investor Services Belgium.
NN Investment Partners Belgium verkrijgt een vergoeding ten laste van de Bevek. Het precieze bedrag van deze
vergoeding overschrijdt de beheersvergoeding, waarvan een deel bestemd is voor RBC Investor Services Belgium,
niet.
De Raad van Bestuur van de beheervennootschap zal toezien op het vermijden van mogelijke
belangenconflicten.
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10.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 2 :
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden” is gevoelig
verminderd, vergeleken met de situatie op 30/09/2017, als gevolg van de minder gunstige evolutie van de
aandelencomponent van het fonds.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen – C. Interesten in gevolge
ontleningen (-)” stemt hoofdzakelijk overeen met de negatieve creditintresten op de “cash” rekeningen geopend bij
Belfius.
Toelichting 4 :
De post van de resultatenrekening "III. Ander opbrengsten - B. Andere" vertegenwoordigt de recuperatie van franse
belasting, vroeger afgehouden aan de bron. Deze terugvorderingen zijn sterk verminderd gedurende 2017, maar
zijn hernomen gedurende 2018, afhankelijk van de agenda van de Franse fiscale administratie.
Toelichting 5 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - H. Diensten en diverse goederen (-)" is negatief
beïnvloed op 30/09/2018 door de honoraria van 3%, gefaktureerd door het advocatenkantoor bevoegd voor de
recuperatie van de franse belasting, waarvan sprake in Toelichting 4.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA, gebaseerd op het actief onder beheer en het bedrag van de
intekeningen. Het saldo van deze post kan variëren en, al naargelang het boekjaar, positief worden in functie van
de eventuele aanpassingen en recuperaties van overschotten in de budgetten, ex-post berekend door het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van NN Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.nn-group.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
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dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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