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ALGEMENE KENMERKEN

RISICOPROFIEL

SYNTHETISCHE RISICO EN RENDEMENT INDICATOR (SRRI)

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

Hoger risico

Fixed Income 15,58 %
Aandelen 8,04 %

Liquiditeiten 76,39 %

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Lanceringsdatum

Omvang fonds 1,49 mln

Referentiemunt EUR

Berekening van de NIW Wekelijks

Beheermaatschappij Kredietrust Luxembourg

VITISigma30 -0,37 % -1,39 % -0,37 %

GECUMULEERD
RENDEMENT EUR

3 MAAN-
DEN 1 JAAR YTD

SINDS
LANCE-

RING

-0,36 %-9,11 %

2020

5,86 %

2019

-4,47 %

2018

0,71 %

2017

Europa 8,04 % Staatsobligaties 15,58 %

De doelstelling van deze strategie is beleggingsrendementen op middellange tot lange termijn te genereren met een bepaalde maximale drawdown. 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, vastrentende effecten. De allocatie naar de verschillende activaklassen is afhankelijk van een risicobudget en stop-loss, en daardoor kan de
aandelenblootstelling schommelen tussen 0 en 30%.

Het beleggingsproces combineert een top-down allocatie met een bottom-up fondsselectie:

Top-down allocatie: Om de allocatie naar de verschillende activaklassen (Aandelen, Vastrentende Effecten en alternatieven) en de sub-activaklassen en -thema’s te bepalen, zullen
de portefeuillebeheerders gebruik maken van het maandelijkse Group Asset Allocation Committee, binnen de limieten van het bepaalde risicobudget en de stop-loss.

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.

INVESTERINGSBELEID

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).

RENDEMENT EUR

ALLOCATIE VAN DE AANDELEN PER TYPE ALLOCATIE VAN DE OBLIGATIES PER TYPE
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COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER

Markten en vooruitzichten

Het eerste kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door een algemene optimistische stemming op de markt, zoals dat eind 2020 ook het geval was. Ondanks de opleving van de
epidemie, was in Europa het begin van de vaccinatiecampagnes belangrijker nieuws dan de nieuwe lockdownmaatregelen. In Europa is de economische groei weliswaar matig,
maar in de Verenigde Staten is ze veel uitbundiger. Door hoge groeiverwachtingen is in de loop van het kwartaal is de inflatie weer een belangrijk thema geworden, waardoor de
rente omhoog werd gestuwd, ondanks de nog steeds verzoenende uitspraken van de Fed en de ECB.

De eerdergenoemde drivers hadden dus een positieve impact op de aandelenmarkten, waardoor de stijging in Europa +8%, en in de VS +6% bedroeg. Op de kredietmarkten
waren de omstandigheden door een verkrapping van de toch al lage spreads en door een hoge duration in een klimaat van stijgende rentes (-0,68% EUR IG) ongunstig. De
staatsobligaties hebben het kwartaal zowel in Europa als in de VS met een daling afgesloten en de rente is respectievelijk +30 bp en +75 bp gestegen.

Activa-allocatie

Ten gevolge van het voortschrijdend karakter van stop-loss-orders, waardoor een offensievere allocatie nog niet mogelijk was, zijn de fondsen gedurende het hele kwartaal liquide
gebleven.

Verder zou in het tweede kwartaal van het jaar een geleidelijke herallocatie naar risicovolle activa mogelijk moeten zijn.

Kwartaalperformance

Onder deze omstandigheden sloot de strategie de periode af met een daling van -0,37%, doordat we niet in volop van de ontwikkeling op de risicovolle markten hebben kunnen
profiteren.
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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.quintet.com/lu

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.

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Verzekeringsagentschap erkend door het Commissariat aux
Assurances op datum van 11.12.2006

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"


