Situatie per 27/06/2019
ARMONIA 30/70
EUR 98,13

INTERN COLLECTIEF FONDS
VITIS LIFE - ARMONIA 30/70
Driemaandelijks beheerrapport

Beheermaatschappij

INVESTERINGSBELEID
De doelstelling van deze strategie is beleggingsrendementen op middellange tot lange termijn te genereren. De blootstelling aan de financiële markten gebeurt via een
gediversifieerde en actief beheerde portefeuille van zowel interne als externe gespecialiseerde fondsbeheerders, die beleggen in een waaier van activaklassen, inclusief aandelen en
vastrentende effecten. De allocatie in aandelen kan schommelen tussen 20% en 40%, afhankelijk van de marktcycli. In normale marktomstandigheden zal de strategie echter een
blootstelling van 30% hebben aan aandelen en 70% aan vastrentende effecten en cash.
Het beleggingsproces combineert een top-down allocatie met een bottom-up fondsselectie:
Top-down allocatie: De portefeuillebeheerders zullen gebruik maken van het maandelijkse Group Asset Allocation Committee om de allocatie naar de verschillende activaklassen
(Aandelen en Vastrentende Effecten) en de sub-activaklassen en -thema’s (Amerikaanse aandelen, Japanse Aandelen, Europese Aandelen, Opkomende Markten, Overheidsobligaties,
Bedrijfsobligaties, High Yield...) te bepalen.
Bottom-up fondsselectie: De portefeuillebeheerders zullen gebruik maken van de input van het Group Fund Selection Team en zijn proces om de geschikte instrumenten te
selecteren.

ALGEMENE KENMERKEN

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS 26/06/2014
INTERN COLLECTIEF FONDS VITIS LIFE - ARMONIA 30/70

Lanceringsdatum

03/05/2007

Omvang fonds

26,29 mln

Referentiemunt

EUR

Berekening van de NIW

Wekelijks

Beheermaatschappij

Kredietrust Luxembourg

De NIW kan worden geraadpleegd op de internet site
www.vitislife.com.
Alvorens te beleggen, gelieve het Document Essentiële
Beleggers-informatie en het prospectus te lezen die
beschikbaar zijn op www.vitislife.com
Ingeval van klachten kunt u zich wenden tot
clientservices@vitislife.com (Luxembourg).

Bron van de grafieken en de rendementen: European Fund Administration Luxembourg.

RENDEMENT EUR
GECUMULEERD
RENDEMENT EUR
ARMONIA 30/70

2015

2016

2017

2018

3 MAANDEN

2,85 %

1,87 %

2,82 %

-6,09 %

2,27 %

1 JAAR

YTD

SINDS
LANCERING

1,28 %

7,11 %

-1,87 %

RISICOPROFIEL
SYNTHETISCHE RISICO EN RENDEMENT INDICATOR (SRRI)
Lager risico

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengsten

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Fixed Income
Aandelen

68,81 %
28,07 %

Liquiditeiten

ALLOCATIE VAN DE AANDELEN PER TYPE

3,12 %

Europa
Verenigde
Staten

18,08 %
9,01 %

Andere

Potentieel hogere opbrengsten

ALLOCATIE VAN DE OBLIGATIES PER TYPE

0,98 %

Staatsobligaties
Mix
Gov/Corporate
Obligaties

27,89 %
19,99 %

corporate_bond 18,02 %
Andere
2,90 %

Situatie per 27/06/2019
ARMONIA 30/70
EUR 98,13

INTERN COLLECTIEF FONDS
VITIS LIFE - ARMONIA 30/70
Driemaandelijks beheerrapport

Beheermaatschappij

BELANGRIJKSTE EMISSIES
% ACTIVA
Rivertree Bond Government EUR F Cap

13,95 %

Amundi Fds EUR Government Bond I EUR Cap

13,95 %

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap

12,94 %

Rivertree Bond Corporate EUR F Cap

12,00 %

Essential Portfolio Selection Europe F Cap

8,48 %

Rivertree Bond EUR Green Bonds I Cap

7,04 %

Essential Portfolio Selection US Equity F EUR Cap

6,03 %

Rivertree Bond Intl F Cap

4,00 %

Rivertree Equity Fd Income Europe I Cap

3,97 %

Rivertree Equity Fd Family Small Cap Europe I Cap

3,03 %

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Markten en vooruitzichten
Na een bemoedigend kwartaal dankzij de wegebbende handelsspanningen tussen China en de VS, werden de markten in mei opgeschrikt door de opstoot van het protectionisme,
samen met de toenemende geopolitieke onzekerheid over de hele wereld.
Dat neemt niet weg dat de situatie in de maand juni helemaal anders was. De markten verwachtten immers een versoepelend monetair beleid van de centrale banken. Beleggers
gingen op zoek naar rendementen in dit lagerenteklimaat. Zo bereikte de Amerikaanse markt nieuwe historische hoogtepunten (5,60%) en steeg Europa mooi (5,31%) in de loop
van het kwartaal.
Voor wat de obligatiemarkten betreft, bereikten de rendementen nieuwe laagtepunten tot -0,33% voor de Duitse 10-jarige rente. De Italiaanse rentevoeten daalden fors in de loop
van het kwartaal. Deze omgeving was ook gunstig voor krediet, dankzij de zoektocht naar rendement, ondanks een steeds meer uitgesproken economische groeivertraging. De
bedrijfsobligaties in euro zetten hun prestaties van het eerste kwartaal veder, ondanks een eerder moeilijke meimaand.
Activa-allocatie
Net zoals in het eerste kwartaal is het Strategisch Comité voorzichtig gebleven voor de allocatie in aandelen. Dat komt door de economische vertraging en de geopolitieke
onzekerheid.
Voor wat de activaklasse aandelen betreft, blijven we gediversifieerd over de verschillende regio's: de Verenigde Staten, Europa, Japan en de opkomende landen. Bovendien bleef
het comité onderwogen in Europa ten opzichte van de voornoemde regio's.
Voor wat betreft de activaklasse obligaties behouden we de blootstelling aan staatsobligaties, maar ook aan zogenaamde 'Corporate' (bedrijfsobligaties) met een voorkeur voor
niet-overheidsobligaties.
Prestaties tijdens het kwartaal
In die context sluit de strategie de periode af met een stijging van 2,27%, ondersteund door onze aandelenblootstelling. Onze obligatieblootstelling draagt eveneens positief bij tot
het rendement, maar in mindere mate.
Voor wat aandelen betreft, kregen de opkomende markten, met name China, te kampen met de onzekerheid als gevolg van de handelsoorlog. Bovendien kreeg ook de Japanse
markt klappen door een sterkere yen, ondanks de verbetering van de risicobereidheid op het einde van het kwartaal. De Amerikaanse en Europese markten droegen positief bij, en
werden aangevuurd door de verwachte stimulus van de centrale banken.
In het obligatieluik presteerden zowel overheidsobligaties als krediet goed, en vooral dat laatste segment presteerde zeer goed.

Het rendement van de levensverzekeringsovereenkomst is gebonden aan de prestaties van de beleggingsfondsen waaruit de reserve van de overeenkomst is samengesteld.
VITIS LIFE S.A. kan geen enkele waarborg geven inzake het rendement van de levensverzekeringsovereenkomst of van de fondsen waaruit deze is samengesteld. Het financiële
risico dient derhalve volledig gedragen te worden door verzekeringnemer.
De prestaties van deze interne collectieve fondsen zijn geen waarborg voor het rendement van de reserve van de levensverzekeringsovereenkomst, aangezien dit mede afhankelijk
is van de contractkosten, de eventuele geïnde risicopremies en van de prestaties van de andere beleggingsoplossingen waarin de reserve van het contract belegd zou zijn. De
resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties. De prestaties alsmede alle andere documenten met betrekking tot uw
levensverzekeringsovereenkomst waarvan u de verzekeringsnemer bent, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij VITIS LIFE S.A.
VITIS LIFE S.A.
Verzekeringsonderneming erkend door het Commissariat aux
Assurances op datum van 30.01.1995 onder de referenties S07/5
voor de takken "Leven"
KBL European Private Bankers S.A.
Verzekeringsagentschap erkend door het Commissariat aux
Assurances op datum van 11.12.2006

52, Bld Marcel Cahen - BP 803 - L-1311 Luxembourg
T (00 352) 262 046 500
www.vitislife.com - clientservices@vitislife.com
43, boulevard Royal - L-2955 Luxembourg
T (00 352) 4797-2272 - F (00 352) 4797 73 914
www.kbl.lu

Situatie per 27/06/2019
ARMONIA 50/50
EUR 99,06

INTERN COLLECTIEF FONDS
VITIS LIFE - ARMONIA 50/50
Driemaandelijks beheerrapport

Beheermaatschappij

INVESTERINGSBELEID
De doelstelling van deze strategie is beleggingsrendementen op middellange tot lange termijn te genereren. De blootstelling aan de financiële markten gebeurt via een
gediversifieerde en actief beheerde portefeuille van zowel interne als externe gespecialiseerde fondsbeheerders, die beleggen in een waaier van activaklassen, inclusief aandelen en
vastrentende effecten. De allocatie in aandelen kan schommelen tussen 35% en 65%, afhankelijk van de marktcycli. In normale marktomstandigheden zal de strategie echter een
blootstelling van 50% hebben aan aandelen en 50% aan vastrentende effecten en cash.
Het beleggingsproces combineert een top-down allocatie met een bottom-up fondsselectie:
Top-down allocatie: De portefeuillebeheerders zullen gebruik maken van het maandelijkse Group Asset Allocation Committee om de allocatie naar de verschillende activaklassen
(Aandelen en Vastrentende Effecten) en de sub-activaklassen en -thema’s (Amerikaanse aandelen, Japanse Aandelen, Europese Aandelen, Opkomende Markten, Overheidsobligaties,
Bedrijfsobligaties, High Yield...) te bepalen.
Bottom-up fondsselectie: De portefeuillebeheerders zullen gebruik maken van de input van het Group Fund Selection Team en zijn proces om de geschikte instrumenten te
selecteren.

ALGEMENE KENMERKEN

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS 26/06/2014
INTERN COLLECTIEF FONDS VITIS LIFE - ARMONIA 50/50

Lanceringsdatum

03/05/2007

Omvang fonds

7,28 mln

Referentiemunt

EUR

Berekening van de NIW

Wekelijks

Beheermaatschappij

Kredietrust Luxembourg

De NIW kan worden geraadpleegd op de internet site
www.vitislife.com.
Alvorens te beleggen, gelieve het Document Essentiële
Beleggers-informatie en het prospectus te lezen die
beschikbaar zijn op www.vitislife.com
Ingeval van klachten kunt u zich wenden tot
clientservices@vitislife.com (Luxembourg).

Bron van de grafieken en de rendementen: European Fund Administration Luxembourg.

RENDEMENT EUR
GECUMULEERD
RENDEMENT EUR
ARMONIA 50/50

2015

2016

2017

2018

3 MAANDEN

4,73 %

2,56 %

4,92 %

-9,12 %

2,65 %

1 JAAR

YTD

SINDS
LANCERING

0,34 %

9,77 %

-0,94 %

RISICOPROFIEL
SYNTHETISCHE RISICO EN RENDEMENT INDICATOR (SRRI)
Lager risico

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengsten

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Fixed Income
Aandelen

50,20 %
47,23 %

Liquiditeiten

ALLOCATIE VAN DE AANDELEN PER TYPE

2,57 %

Europa
Verenigde
Staten

28,14 %
16,20 %

Andere

Potentieel hogere opbrengsten

ALLOCATIE VAN DE OBLIGATIES PER TYPE

2,90 %

Staatsobligaties 26,00 %
corporate_bond 12,15 %

Mix
Gov/Corporate
Obligaties
Andere

8,96 %
3,08 %

Situatie per 27/06/2019
ARMONIA 50/50
EUR 99,06

INTERN COLLECTIEF FONDS
VITIS LIFE - ARMONIA 50/50
Driemaandelijks beheerrapport

Beheermaatschappij

BELANGRIJKSTE EMISSIES
% ACTIVA
Amundi Fds EUR Government Bond I EUR Cap

13,05 %

Rivertree Bond Government EUR F Cap

12,95 %

Essential Portfolio Selection Europe F Cap

11,98 %

Rivertree Bond Corporate EUR F Cap

10,05 %

Essential Portfolio Selection US Equity F EUR Cap

9,90 %

Rivertree Equity Fd Income Europe F Cap

7,09 %

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap

6,95 %

Rivertree Equity Fd US Value F EUR Cap Hedged

6,29 %

Allianz Gl Investors Fd Europe Equity Growth IT EUR Cap

4,81 %

Rivertree Equity Fd Family Small Cap Europe I Cap

4,26 %

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Markten en vooruitzichten
Na een bemoedigend kwartaal dankzij de wegebbende handelsspanningen tussen China en de VS, werden de markten in mei opgeschrikt door de opstoot van het protectionisme,
samen met de toenemende geopolitieke onzekerheid over de hele wereld.
Dat neemt niet weg dat de situatie in de maand juni helemaal anders was. De markten verwachtten immers een versoepelend monetair beleid van de centrale banken. Beleggers
gingen op zoek naar rendementen in dit lagerenteklimaat. Zo bereikte de Amerikaanse markt nieuwe historische hoogtepunten (5,60%) en steeg Europa mooi (5,31%) in de loop
van het kwartaal.
Voor wat de obligatiemarkten betreft, bereikten de rendementen nieuwe laagtepunten tot -0,33% voor de Duitse 10-jarige rente. De Italiaanse rentevoeten daalden fors in de loop
van het kwartaal. Deze omgeving was ook gunstig voor krediet, dankzij de zoektocht naar rendement, ondanks een steeds meer uitgesproken economische groeivertraging. De
bedrijfsobligaties in euro zetten hun prestaties van het eerste kwartaal veder, ondanks een eerder moeilijke meimaand.
Activa-allocatie
Net zoals in het eerste kwartaal is het Strategisch Comité voorzichtig gebleven voor de allocatie in aandelen. Dat komt door de economische vertraging en de geopolitieke
onzekerheid.
Voor wat de activaklasse aandelen betreft, blijven we gediversifieerd over de verschillende regio's: de Verenigde Staten, Europa, Japan en de opkomende landen. Bovendien bleef
het comité onderwogen in Europa ten opzichte van de voornoemde regio's.
Voor wat betreft de activaklasse obligaties behouden we de blootstelling aan staatsobligaties, maar ook aan zogenaamde 'Corporate' (bedrijfsobligaties) met een voorkeur voor
niet-overheidsobligaties.
Prestaties tijdens het kwartaal
In deze context sluit de strategie de periode af met een stijging van 2,65%, ondersteund door onze aandelenposities. Onze obligatieblootstelling draagt eveneens positief bij tot
het rendement, maar in mindere mate.
Voor wat aandelen betreft, kregen de opkomende markten, met name China, te kampen met de onzekerheid als gevolg van de handelsoorlog. Bovendien kreeg ook de Japanse
markt klappen door een sterkere yen, ondanks de verbetering van de risicobereidheid op het einde van het kwartaal. De Amerikaanse en Europese markten droegen positief bij, en
werden aangevuurd door de verwachte stimulus van de centrale banken.
In het obligatieluik presteerden zowel overheidsobligaties als krediet goed, en vooral dat laatste segment presteerde zeer goed.

Het rendement van de levensverzekeringsovereenkomst is gebonden aan de prestaties van de beleggingsfondsen waaruit de reserve van de overeenkomst is samengesteld.
VITIS LIFE S.A. kan geen enkele waarborg geven inzake het rendement van de levensverzekeringsovereenkomst of van de fondsen waaruit deze is samengesteld. Het financiële
risico dient derhalve volledig gedragen te worden door verzekeringnemer.
De prestaties van deze interne collectieve fondsen zijn geen waarborg voor het rendement van de reserve van de levensverzekeringsovereenkomst, aangezien dit mede afhankelijk
is van de contractkosten, de eventuele geïnde risicopremies en van de prestaties van de andere beleggingsoplossingen waarin de reserve van het contract belegd zou zijn. De
resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties. De prestaties alsmede alle andere documenten met betrekking tot uw
levensverzekeringsovereenkomst waarvan u de verzekeringsnemer bent, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij VITIS LIFE S.A.
VITIS LIFE S.A.
Verzekeringsonderneming erkend door het Commissariat aux
Assurances op datum van 30.01.1995 onder de referenties S07/5
voor de takken "Leven"
KBL European Private Bankers S.A.
Verzekeringsagentschap erkend door het Commissariat aux
Assurances op datum van 11.12.2006

52, Bld Marcel Cahen - BP 803 - L-1311 Luxembourg
T (00 352) 262 046 500
www.vitislife.com - clientservices@vitislife.com
43, boulevard Royal - L-2955 Luxembourg
T (00 352) 4797-2272 - F (00 352) 4797 73 914
www.kbl.lu

