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ALGEMENE KENMERKEN

RISICOPROFIEL

SYNTHETISCHE RISICO EN RENDEMENT INDICATOR (SRRI)

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

Hoger risico

Aandelen 52,9 %
Fixed Income 44,1 %

Liquiditeiten 2,9 %

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Lanceringsdatum

Omvang fonds 5,45 mln

Referentiemunt EUR

Berekening van de NIW Wekelijks

Beheermaatschappij Kredietrust Luxembourg

ARMONIA 50/50 -5,48 % 3,17 % -5,48 %
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Obligaties

18,53 %

Staatsobligaties 16,58 %

Corporate
Obligaties

9,01 %

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.

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

Marktoverzicht
Het eerste kwartaal van 2022 valt uiteen in een periode voor en een periode na de Russische invasie in Oekraïne. Januari en de eerste helft van februari stonden nog in het teken
van de verzwakking van de wereldwijde pandemie, van dalende aandelenmarkten, hoge energieprijzen, inflatiedruk en havikachtige verklaringen van de centrale banken. In de
tweede helft van februari en in maart kwam de wereldwijde schok van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne daar nog bij. De grondstoffenprijzen schoten als gevolg van
opeenvolgende sanctiepakketten nog verder omhoog aangezien Rusland een belangrijke producent van verschillende belangrijke grondstoffen zoals olie en gas is. Dit droeg bij tot
een verdere toename van de inflatie en tot een verdere verstoring van de toeleveringsketens. De rendementen op overheidsobligaties gingen fors omhoog. De markt voor
Amerikaans staatspapier liet een van zijn grootste terugslagen aller tijden optekenen. Hoewel de bewegingen op het Europese vasteland en in het VK minder uitgesproken waren,
was dit kwartaal voor obligaties over het algemeen gezien het slechtste van de afgelopen 20 jaar. Bedrijfsobligaties werden geconfronteerd met duidelijk negatieve rendementen
en met grotere spreads en ze presteerden minder goed dan overheidsobligaties. De spreads van high-yield-effecten namen sterker toe dan die van effecten met
beleggingskwaliteit.
In de VS namen de voorraden af. Energiebedrijven en nutsbedrijven zetten verhoudingsgewijs de beste prestaties neer en ze presteerden beter dan een dalende markt met
bescheiden winsten. De zwakste sectoren waren technologie, communicatiediensten en niet- essentiële consumptiegoederen. De invasie versterkte de bezorgdheid over de inflatie,
wat de index van de consumptieprijzen naar bijna 8% stuwde. De Fed verhoogde de rente met 0,25% en er wordt een meer agressieve verscherping verwacht. De kortetermijnrente
steeg sterker dan de langetermijnrente en dit zorgde voor een omkering van de curve op de Amerikaanse obligatiemarkt.
In de eurozone kelderden de aandelenkoersen. Deze regio heeft nauwe economische banden met Oekraïne en is sterk afhankelijk van de invoer van olie en gas uit Rusland. De
Europese Commissie kondigde een plan aan waarmee ze de herkomst van het gas wil diversifiëren en de implementatie van hernieuwbare energie wil versnellen. De oorlog heeft
echter de angst inzake bevoorradingszekerheid gewekt. Daarom was energie de enige sector die een positief rendement liet optekenen. De steilste terugval was er in de sectoren
van de niet-essentiële consumptiegoederen en van de informatietechnologie. De inflatie tikte 7,5 procent aan en de ECB kondigde voor later dit jaar een renteverhoging aan.
De opkomende landen volgden de wereldwijde trend, waarbij alle aandelen dit kwartaal daalden. Bovendien bleef China verder achter omdat het aantal nieuwe gevallen van Covid-
19 dagelijks toenam en er in verschillende steden een lockdown werd afgekondigd. De bezorgdheid over de regelgeving met betrekking tot in de VS genoteerde Chinese aandelen
droeg ook bij tot de volatiliteit op de markt.

Toewijzing van activa
De portefeuille bleef ondanks de toegenomen volatiliteit en de terugval van de aandelen positief qua aandelen, aangezien de aandelenmarkten relatief beter presteerden dan de
vastrentende effecten.
De portefeuille bestaat voornamelijk uit effecten uit markten in de Verenigde Staten en in Europa. Hij blijft echter gediversifieerd dankzij zijn posities in opkomende markten.
De overheidsobligaties herstelden zich wel van de opflakkering van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in de voorbije weken, maar we stelden een afvlakking van de rentecurve
en een verstrakking van de spreads vast. We verwachten echter dat de rendementen zullen stijgen omdat de centrale banken een eerder havikachtige retoriek hanteren. Ook de
diversificatie werd gehandhaafd via groene obligaties.

Kwartaalprestaties
De portefeuille leed onder de huidige wereldwijde marktsituatie en de daling van zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De portefeuille presteerde 2 % minder dan zijn
benchmark
Zowel aandelen als obligaties presteerden negatief in het eerste kwartaal van 2022. De verkoop van “core bonds”, de toenemende inflatie alsook de toegenomen volatiliteit op de
aandelenmarkten zorgden samen ervoor dat beide categorieën aanzienlijk daalden en bijdroegen aan de prestatie.

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Dist

Rivertree Bond Government EUR F Cap

Rivertree Bond EUR Green Bonds I Cap

Essential Portfolio Selection US Equity F Cap
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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"


