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 182,75 234,94 

OBLIGATIEFONDSEN 26,49% 0,00% 

AXA EU SH D - Z€ 5,08% 0,00% 

Axiom Obligataire  3,92% 0,00% 

Bluebay Emerging Market Uncon. 1,83% 0,00% 

Dynasty Global Convertible 4,14% 0,00% 

Nordea European High Yield 5,35% 0,00% 

Pure Fixed Income Opportunities 6,17% 0,00% 

AANDELENFONDSEN 28,48% 62,29% 

Candriam Optimum 3,01% 4,99% 

Echiquier Agenor Mid Cap 0,00% 3,63% 

Echiquier World next Leaders 0,00% 1,98% 

Eleva Absolute Return 5,00% 3,96% 

Eleva European Selection 4,16% 6,58% 

Fidelity Sustainable Water and Waste 3,26% 3,35% 

Fidelity US Quality Income 0,00% 4,15% 

Fidelity World 6,92% 10,64% 

Janus Henderson Global Market Neutral 2,64% 2,54% 

M&G Global Listed Infrastructure 0,00% 2,08% 

Mandarine Global Transition 0,00% 2,25% 

Polar Global Insurance 0,00% 1,99% 

Prosper Stars & Stripes 0,00% 2,98% 

Pure Conviction International 0,00% 5,96% 

Pure Europe Small & Mid Cap Equities 3,49% 5,21% 

AANDELENFONDSEN EX-EUR 16,23% 17,76% 

Capital Group New World 0,00% 2,26% 

Findlay Park American 5,22% 0,00% 

Gemequity 3,82% 2,83% 

GQG Emerging Market 0,00% 2,46% 

Ishares MSCI World 7,19% 6,69% 

Kraneshares CSI China Internet 0,00% 2,63% 

Schroder Greater China 0,00% 0,89% 

FLEXIBELE FONDSEN 12,44% 4,13% 

BL Global flexible 2,90% 0,00% 

Capital Group Global Allocation 0,00% 4,13% 

Lyxor Chenaveri 2,47% 0,00% 

Pure Wealth FC 7,07% 0,00% 

CASH EUR 16,35% 15,80% 

Cash Deposit 8,76% 10,96% 

Lyxor 6M Euro 3,25% 0,00% 

Swiss life Money Market 4,34% 4,84% 
 

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% 6,34% 

AA-Growth 15,80% -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 9,67% 
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Macro-economisch perspectief 
 

In het laatste kwartaal  was er een zekere stabilisatie van de pandemie dankzij de 

verdere wereldwijde uitrol van de vaccinatiecampagne. Landen zoals Australië en 

Nieuw-Zeeland die aanvankelijk een "zero Covid"-strategie voorstonden, kregen af 

te rekenen met de veel besmettelijker deltavariant waartegen hun strategie duidelijk 

niet opgewassen bleek. De komst van de winter en de recente stijging van het aantal 

ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten lijken erop te wijzen dat er nog een lange 

weg te gaan is. De WHO blijft dus voorzichtig, wat niet belet dat er toch licht aan 

het eind van de tunnel is. 

Vooral China kende een markant kwartaal gezien de regering van Xi Jinping haar 

offensief tegen de multinationals opvoerde. De onderwijssector, e-commerce, 

gaming, maar ook de financiële sector kwamen beurt om beurt in het vizier van 

Peking: bij bepaalde bedrijven worden de winsten voortaan aan banden gelegd, andere 

bedrijven worden van de ene op de andere dag beschuldigd de regels van de vrije 

mededinging te overtreden of bij te dragen tot de zwaarlijvigheid van de jeugd. De 

Chinese regering stelt de bedrijfswereld dus zwaar op de proef, wat een echt 

keerpunt is in de communicatie van Peking. Die golf van binnenlandse sancties duidt 

erop dat China zich nu op zichzelf terugplooit terwijl het lange tijd werd gezien als 

een land dat zich graag openstelde voor de wereld. 

Op monetair vlak kondigde de Fed aan dat het tempo van haar obligatieaankopen 

binnenkort wordt verlaagd (waarschijnlijk in november) en dat dit programma tegen 

midden 2022 volledig zal worden stopgezet. De beleidsrente zal echter nog geruime 

tijd laag blijven; een terugkeer naar een niveau van 1,75% wordt niet verwacht vóór 

eind 2024. Ook al lijkt die datum nog ver weg, toch ligt het tempo van de 

renteverhogingen hoger dan de markt een paar maanden geleden aanvankelijk had 

verwacht. Als gevolg daarvan is het rendement op het 10-jarig Amerikaans 

staatspapier de afgelopen weken vrij snel gestegen en flirt het met een niveau van 

1,60%.  

De toon van de Bank of England was zelfs nog explicieter dan de Fed: de eerste 

renteverhoging zou er al begin volgend jaar kunnen plaatsvinden.  

Onder de belangrijkste centrale banken blijft de ECB uiteindelijk het voorzichtigst en 

neemt ze het woord "tapering" tot nu toe niet in de mond. De Europese instelling 

roept veeleer op tot een zekere herschikking en heeft vooralsnog niet voorzien de 

obligatieaankopen volledig af te bouwen.   

In de Eurozone vonden tegen het eind van het kwartaal de Duitse verkiezingen plaats; 

gezien het voorlopig nog niet duidelijk is wie Angela Merkel vervangt, blijven de 

implicaties onzeker. De enige conclusie die kan worden getrokken, is dat de politieke 

partij van de huidige Bondskanselier minder succesvol is geworden zonder haar 

kandidatuur.  

Om verder te breien op het thema van de politieke veranderingen, vermelden we 

eveneens dat de Japanse premier Yoshihide Suga zich terugtrekt uit de race voor de 

volgende algemene verkiezingen. Zijn opvolger Fumio Kishida neemt de leiding van 

de LDP over en hoopt in november te winnen.  

Ten slotte werd het afgelopen kwartaal ook gekenmerkt door een sterke stijging van 

de grondstoffenprijzen, naar voorbeeld van de olieprijs. Onder invloed van een 

krachtig herstel van de wereldeconomie, waren de prijs van zowel gas, elektriciteit, 

aluminium, staal en dergelijke sterk in opmars. 
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Focus op de beurzen 
 

De beursindexen van de ontwikkelde markten sloten per einde kwartaal min of meer onveranderd af; de lichte 

daling van september deed de winsten van juli en augustus immers teniet. Toch blijven de winsten sinds begin van 

het jaar vrij aanzienlijk.  

De algemene retoriek blijft betrekkelijk ongewijzigd; ondanks de positieve bedrijfsresultaten maken de beleggers 

zich zorgen om een stijging van zowel de inflatie, de vervoerskosten als de grondstofprijzen maar eveneens om 

de tekorten van allerlei aard. Zo wordt er ook gevreesd dat de economische groei een piek heeft bereikt, wat 

zijn weerslag heeft op de financiële markten. Toch dalen de beurzen voorlopig maar in beperkte mate dankzij de 

gunstig blijvende bedrijfsvooruitzichten.  

Door de verscherpte regelgeving hebben de Chinese aandelen echter het meest te lijden gehad. De opkomende 

markten, en meer bepaald Azië (ex-Japan), legden in het laatste kwartaal dan ook de slechtste prestatie voor. 

Japan is het enige land in de regio dat erin slaagt het hoofd boven water te houden met een mooie stijging van de 

Topix (+5,3%) in het afgelopen kwartaal. Dat was vooral te danken aan de vertragende epidemie alsook aan de 

hoop dat het herstelplan op middellange termijn vorm aanneemt. Vooral de Japanse halfgeleidersector presteerde 

sterk.  

De Europese en Amerikaanse beurzen bleven tussen juni en september dus grotendeels onveranderd, waarmee 

het beleggersenthousiasme van de eerste jaarhelft tot bedaren is gekomen. 

 

 

 

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. 

 


