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ASSET ALLOCATIE 

 

 

(Waardering op 31/03/2021) Balanced Growth 

 
 

 
 

 

 177,75 226,18 

OBLIGATIEFONDSEN 27,25% 0,00% 

Dynasty Global Convertible 4,34% 0,00% 

Nordea European High Yield 5,46% 0,00% 

Bluebay Emerging Market Uncon. 1,90% 0,00% 

Pure Fixed Income Opportunities 6,36% 0,00% 

Axiom Obligataire  3,97% 0,00% 

AXA EU SH D - Z€ 5,22% 0,00% 

AANDELENFONDSEN 28,21% 54,94% 

Fidelity World 6,86% 10,69% 

Candriam Optimum 2,97% 4,97% 

Eleva Absolute Return 5,06% 4,06% 

Fidelity Sustainable Water and Waste 3,04% 3,16% 

Fidelity US Quality Income 0,00% 4,04% 

Pure Conviction International 0,00% 6,00% 

Pure Europe Small & Mid Cap Equities 3,47% 5,25% 

Eleva European Selection 3,99% 6,38% 

Janus Henderson Global Market Neutral 2,82% 2,75% 

Mandarine Global Transition 0,00% 2,09% 

Echiquier Agenor Mid Cap 0,00% 3,46% 

M&G Global Listed  Infrastructure 0,00% 2,09% 

AANDELENFONDSEN EX-EUR 18,31% 26,20% 

Schroder Greater China 0,00% 1,02% 

Gemequity 6,66% 4,37% 

GQG Emerging Market 0,00% 4,00% 

Findlay Park American 4,80% 5,79% 

Capital Group New World 0,00% 4,57% 

Ishares MSCI World 6,85% 6,45% 

FLEXIBELE FONDSEN 10,05% 6,49% 

BL Global flexible 2,88% 0,00% 

Flossbach Von Storch II 0,00% 6,49% 

Pure Wealth FC 7,17% 0,00% 

CASH EUR 16,18% 12,36% 

Swiss life Money Market 4,51% 5,10% 

Lyxor 6M Euro 3,39% 0,00% 

Cash Deposit 8,28% 7,26% 

 

 

HISTORISCHE RENDEMENTEN 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 ytd 

AA-Balanced 10,68% -3,33% 11,66% 11,12% 12,05% 6,41% 0,61% 2,29% -7,97% 11,84% 2,36% 3,43% 

AA-Growth 15,80% -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 5,58% 
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Macro-economisch perspectief 
 

De start van het nieuwe kalenderjaar stond nog steeds in het teken van de Covid-

19crisis. De nieuwe varianten die eind 2020 opdoken, oefenden in verschillende 

landen immers grote druk uit op de ziekenhuizen. Bij het begin van het kwartaal werd 

het Verenigd Koninkrijk daarbij bijzonder hard getroffen, wat zich nadien verspreidde 

over gans Europa. Beperkende maatregelen waarvan we dachten dat ze tot het 

verleden behoorden, werden per begin 2021 opnieuw ingevoerd en/of verstrengd: 

uitgaansverbod, reisbeperkingen alsook lockdowns die de individuele vrijheid 

beknotten.   

 

Toch mogen we niet alles zwart zien want de vaccinatie is toch wel HET goede nieuws 

van dit jaarbegin. Niettegenstaande een aantal aanzienlijke logistieke problemen 

aanvankelijk tot een vertraging leidden in de vaccinatieuitrol, is de vaccinatie nu 

wereldwijd in een stroomversnelling gekomen. De Verenigde Staten en Israël, die 

massaal gebruik maken van het Pfizer-BioNtech vaccin, zijn samen met het Verenigd 

Koninkrijk duidelijk het verst gevorderd in de vaccinatiecampagne. In het VK werd 

vooral het vaccin van Astrazeneca massaal ingezet terwijl dat vaccin elders ten zeerste 

in vraag werd gesteld ten gevolge van de zeldzame gevallen van trombose die enkele 

dagen na de inenting optraden. Het Astrazeneca-vaccin werd een tijdlang opgeschort 

om vervolgens onder bepaalde voorwaarden weer in omloop te worden gebracht en 

blijft daarmee een dagelijks gesprekthema. Een paar weken later werd ook het vaccin 

van J&J geschorst, eveneens omwille van een  aantal zeldzame trombosegevallen. Eén 

ding is zeker: Pfizer en Moderna lijken slechts zeer geringe bijwerkingen te kennen 

zodat ze de steun krijgen van de meerderheid van de bevolking. Een ander belangrijk 

punt is dat de vaccinatie reeds zijn vruchten afwerpt naar voorbeeld van Israël waar 

een groot deel van de bevolking reeds is ingeënt, wat er een zekere terugkeer naar 

een "normaler" leven mogelijk maakt.  

 

Kortom, de vaccinatie is nu op kruissnelheid gekomen ook al wordt het vertrouwen 

van de bevolking (wat van cruciaal belang is voor het welslagen ervan) zwaar op de 

proef gesteld. Algemeen wordt aangenomen dat de mRNA-vaccins de meest 

veelbelovende manier zijn om Covid-19 te bestrijden. De voorwaarde is wel dat ze 

ook wereldwijd worden verspreid en niet alleen in de zogenaamde "rijkste" landen.  

 

De financiële markten blijven het glas als halfvol zien en zouden er verkeerd aan doen 

de huidige overweldigende steunmaatregelen te negeren. Het monetair beleid blijft 

immers totaal ongewijzigd en dus even soepel. Gezien de nog altijd onzekere situatie 

lijken noch de Fed, noch de ECB haast te hebben om het geweer van schouder te 

veranderen.   

 

De regeringen blijven massale herstelplannen steunen. Een paar weken na zijn 

inhuldiging schetste Joe Biden al de grote lijnen van zijn infrastructuurplan dat ook 

aandacht besteedt aan hernieuwbare energie. Er zal daarbij meer dan USD 2.000 

miljard worden geïnvesteerd. Die uitgaven zullen echter waarschijnlijk gepaard gaan 

met een verhoging van de bedrijfsbelastingen en/of de belastingen op individuele 

inkomens.  

 

Gezien de beleggers in dit infrastructuurstimulusplan een bijkomend argument zagen 

voor een algemene prijsstijging, begon de inflatieangst hen parten te spelen met alle 

gevolgen van dien op de beurzen.  
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Focus op de beurzen 
 

Begin 2021 is het spookbeeld van de inflatie dus opnieuw opgedoken. Hoewel de verwachtingen op een stijgende 

inflatie wijzen, blijven de centrale banken zeer voorzichtig; ze beschouwen de inflatieopstoot slechts als tijdelijk 

met als oorzaak de hogere grondstoffenprijzen. 

 

De financiële markten negeerden het voorzichtig commentaar van de centrale banken volledig en drukten 

mechanisch op de verkoopknop voor de duurst gewaardeerde aandelen gezien gevoelig zijn aan een inflatieopstoot. 

Alle thema's die in 2020 in de mode waren zoals ecologische transitie, robotica, kunstmatige intelligentie en zonne-

energie, ondervonden schade van de stijgende Amerikaanse lange rente.  

 

Die sectorrotatie heeft daarentegen de waardeaandelen in de schijnwerpers geplaatst, wat gedeeltelijk uitlegt 

waarom de Europese beurzen in het eerste kwartaal goed presteerden. De verschuiving van de beleggingsbias 

kreeg ook rugwind van de puike bedrijfsresultaten, te beginnen met de autosector die eindelijk opnieuw boven 

water komt. Sommige van de traditionele autobouwers beginnen zelfs voet aan wal te krijgen in de trendy 

segmenten naar voorbeeld van Volkswagen met zijn elektrische auto's.  

 

In ieder geval blijven de prestaties sinds Nieuwjaar zeer goed, wat een vervolg breit aan vorig jaar. Alle belangrijke 

beursindexen uit de VS, Europa en China eindigen in positief terrein. Verder wijzen we erop dat China de 

regelgevende druk (vooral op het gebied van e-commerce en online-onderwijs) blijft opvoeren wat tot een zware 

terugval van sommige aandelen heeft geleid.  

 

Gezien de veelvuldige sectorrotaties op de beurs, blijft het aangewezen gediversifieerd te beleggen. 

 

 

 

 

Pure Capital S.A. 

Opgericht in 2010 door 5 ervaren vermogensbeheerders, heeft Pure Capital als voornaamste doel het creëren 

van een win-win relatie met zijn partners en klanten, als onafhankelijke firma met slechts één specialiteit: 

vermogensbeheer. Een actief en opportunistisch beheer dat de overtuigingen van de managers weerspiegelt en 

dat ondersteund wordt door een hoog niveau van flexibiliteit en reactiviteit en een solide risicobeheer. 

Met bijna 30 jaar ervaring voor sommige vermogensbeheerders, beschikt het team over de nodige know-how om 

in goede en in slechte tijden de financiële markten te bevaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

AA Balanced & AAGrowth zijn interne collectieve verzekeringsfondsen aangeboden door Vitis Life S.A. en kunnen tot 100% uitmaken van de reserve van een 
levensverzekeringscontract. De rendementen van de interne collectieve fondsen AA Balanced & AA Growth geven geen uitsluitsel over de evolutie van de 
reserve van een levensverzekeringspolis, aangezien deze ook kan beïnvloed worden door eventueel betaalde risicopremies of door de rendementen van 

andere onderliggende fondsen waarin de reserve van het contract zou belegd zijn. De hierboven meegedeelde rendementen zijn de historische rendementen 
van de verschillende strategieën, en zijn geen waarborg voor de toekomstige rendementen noch kan Vitis Life S.A. aansprakelijk worden gesteld. De opgegeven 
rendementen zijn na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de interne fondsen. Voor verdere inlichtingen gelieve de productfiche te raadplegen. 

 


