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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 65,10 %
Aandelen 32,12 %

Liquiditeiten 2,77 %

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Lanceringsdatum

Omvang fonds 18,60 mln

Referentiemunt EUR

Berekening van de NIW Wekelijks

Beheermaatschappij Kredietrust Luxembourg

ARMONIA 30/70 0,70 % 8,00 % 3,85 %
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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.

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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Marktoverzicht
Het derde kwartaal van 2021 was niet zo optimistisch als de voorgaande kwartalen. De aandelen uit ontwikkelde markten vlakten af en de koersdalingen uit de maand september
maakten de eerdere winsten ongedaan. Aandelen uit opkomende markten presteerden zelfs minder goed door een verkoopgolf in China. De rendementen op overheidsobligaties
bleven wereldwijd onveranderd.
Amerikaanse aandelen sloten het derde kwartaal af met een klein positief rendement. De sterke winsten uit de zomer, toen de Fed als een duif optrad, leden op het einde van het
kwartaal onder de bekommernis over de economische groei en de inflatie. De Fed stelde vorige maand dat er in de novembervergadering zoals verwacht een aankondiging over de
afbouw van de inkoop zou komen en dat die afbouw medio 2022 zal eindigen. De prognoses van de Fed funds gaan voor de renteverhogingen uit van een sneller schema. De
verschuiving blijkt ook uit de herziening van de groei van het reële bbp die voor 2021 naar beneden werd bijgesteld van 7 % naar 5,9 %, en uit de inflatie, die dit jaar naar
verwachting stijgt naar 4,2 %, hoger dus dan de eerdere raming van 3,4 %.
De aandelen in de eurozone waren vlak. De positieve resultaten voor het tweede kwartaal en het aanhoudende economische herstel van de pandemie konden de bekommernis
omtrent de inflatie niet wegnemen, wat te wijten is aan tekorten in de toeleveringsketen en stijgende energieprijzen. De inflatie op jaarbasis steeg in de eurozone in september naar
3,4 %, tegenover 3 % in augustus en 2,2 % in juli. De ECB zei hierover dat ze een gematigde en tijdelijke overschrijding van haar inflatiedoelstelling van 2,0% zou tolereren. De
geringe gastoevoer aan het eind van het derde kwartaal deed de elektriciteitsprijzen in combinatie met enkele andere factoren stijgen, wat uiteindelijk positief zou moeten zijn voor
de nutsbedrijven.
De koersen van aandelen uit opkomende markten daalden in het derde kwartaal door een verkoopgolf bij Chinese aandelen, door bezorgdheid over de aanhoudende vertraging in
de toeleveringsketen en over de gevolgen van de hogere voedsel- en energieprijzen op sommige markten. De eerste trigger voor de zwakke markt waren de regelgevende acties in
China die voornamelijk gelinkt waren aan het opnieuw opleggen van enkele Covid-19-beperkingen, de verstoring van de toeleveringsketen, bezorgdheid over risico's die het
gehele financiële systeem loopt ingevolge de mogelijke ineenstorting van Evergrande, en stroomtekorten.
Op de wereldwijde obligatiemarkten bleven de rendementen van Amerikaanse en Europese staatsobligaties ongewijzigd omdat de aanvankelijke daling aan het eind van het derde
kwartaal teniet werd gedaan door een havikachtigere houding van de centrale banken en de aanhoudende inflatoire druk. De rente op Amerikaans 10-jarig staatspapier sloot de
maand 1 basispunt hoger af op 1,49 %, en de rente op Duits 10-jarig staatspapier sloot de maand 1 basispunt lager af op -0,19 %. Bij de bedrijfsobligaties leverden de obligaties
met een hoog rendement positieve rendementen op. Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit presteerden beter dan overheidsobligaties, terwijl de Amerikaanse markt
in lijn was met de Treasuries. De rendementen op overheidsobligaties van opkomende landen stegen, dit was vooral het geval in september. Bedrijfsobligaties uit de opkomende
markten eindigden het derde kwartaal af met een licht positief rendement.

Toewijzing van activa
Op vlak van aandelen bleef de portefeuille positief ondanks de deltavariant en de bezorgdheid over de inflatie. Het zeer accommoderende monetaire beleid zal de algemene markt
naar verwachting blijven ondersteunen.
De portefeuille wordt hoofdzakelijk belegd op de Amerikaanse en Europese markten, maar hij blijft gediversifieerd met posities op de opkomende markten.
Bij de soorten obligaties hadden bedrijfsobligaties het overwicht boven andere activaklassen, naast de lage beginrendementen voor overheidsobligaties, vooral van Europese
landen. Ook de diversificatie werd gehandhaafd via groene obligaties.

Kwartaalprestaties
De portefeuille profiteerde van de aanhoudende koersstijgingen op de aandelenmarkten, maar hij leed ook onder de negatieve prestaties van de obligaties. In die context steeg de
strategie met 0,70 %, wat beter was dan de benchmark.
De volledige aandelenportefeuille presteerde positief en de grootste bijdrage kwam hierbij van de Amerikaanse aandelen.
Bij de vastrentende producten dreven zowel de bedrijfsobligaties als de overheidsobligaties uit ontwikkelde markten de prestaties in een context van inflatoire druk onder nul.

Essential Portfolio Selection US Equity F Cap

Rivertree Bond EUR Green Bonds I Cap

Rivertree Bond Government EUR F Cap

iShares Plc USD Corp Bond UCITS ETF Dist

Rivertree Bond Corporate EUR F Cap

Xtrackers II Eurozone Gov Bd UCITS ETF 1D Dist

Vanguard Fds Plc EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dist

SSGA SPDR ETFs Europe I Plc Bbg Barcl EUR Corp Bd UCITS Dist

Rivertree Equity Income Europe I Cap

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap
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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"


