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AA - BALANCED & GROWTH Quarterly Report   31 I 03 I 2022 

ASSET ALLOCATIE 

(waardering op 31/03/2022) Balanced Growth 

 
 

 

 180,20 234,00 

Obligatiefondsen 26,03% - 

AXA IM Europe short duration HY 5,08% - 

Axiom obligataire 3,88% - 

Bluebay emerging market unconstraind bond 1,80% - 

Dynasty global convertibles 3,99% - 

Nordea 1 European High Yield bond fund 5,20% - 

PCFS - Pure Fixed Income Opportunities 6,08% - 

Wereldaandelenfondsen 14,87% 26,18% 

Fidelity funds – World fund 7,19% 7,92% 

Guardcap global equity fund - 2,46% 

Threadneedle Global Focus - 2,63% 

Ishares MSCI World ucits ETF 7,68% 7,09% 

PCFS - Pure conviction International equities - 6,08% 

Europese aandelenfondsen 7,63% 14,27% 

Candriam I Europe Optimum Quality - 2,60% 

Eleva European selection fund 4,37% 6,84% 

PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap equities 3,26% 4,83% 

VS-aandelenfondsen 5,44% 4,68% 

Fidelity US Quality Income ETF - 4,68% 

Findlay Park American fund 5,44% - 

Aandelenfondsen opkomende markten 3,29% 8,79% 

Capital Group New World fund - 1,99% 

Gemway Assets Gemequity 3,29% 2,42% 

GQG Emerging Market - 2,44% 

Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF - 1,94% 

Thematische aandelenfondsen 5,19% 12,36% 

Fidelity Sustainable Water and Waste fund 3,17% 3,23% 

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure - 2,42% 

Mandarine Global Transition 2,02% 2,33% 

Polar Global Insurance - 2,43% 

VanEck Video Game eSport - 1,95% 

Decorellatie 

(flexibele allocatie of alternatieve strategieën) 
20,29% 13,78% 

BL Global flexible 3,08% - 
Capital Group Global Allocation G - 4,32% 

Eleva Absolute Return Europe 5,12% 4,02% 
Janus Henderson Global Market equity m neutral 2,62% 2,50% 

Lyxor Chenaveri credit 2,46% - 
PCFS - Pure Wealth 7,01% - 

Prosper stars & stripes - 2,94% 
Cash en cash gelijkwaardig 17,26% 19,95% 

Cash Deposit 9,58% 15,10% 

Lyxor 6M Euro 3,29% - 

Swiss Life Fund (f) Bond 6M 4,39% 4,85% 
 

HISTORISCHE RENDEMENTEN 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD 

AA-Balanced -3,33% 11,66% 11,12% 12,05% 6,41% 0,61% 2,29% -7,97% 11,84% 2,36% 9,35% -4,11% 

AA-Growth -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 14,56% -4,65% 
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Macro-economisch perspectief 
 

Na het uitzonderlijk beursjaar 2021 was het eerste kwartaal van 2022 voor de financiële 

markten bijzonder uitdagend. Er zijn immers veel onzekerheden - vooral op het 

economisch front- niet alleen als gevolg van het conflict in Oekraïne alsook van de 

snellere normalisering van het monetair beleid als reactie op de torenhoge inflatiedruk. 

 

Dat inflatoire aspect heeft een nieuwe wending genomen sinds het begin van de Russische 

invasie in Oekraïne. Naast de olie- en gasprijzen (die de pan uitrijzen door het risico van 

onderbrekingen in de Russische bevoorrading), zijn er nu ook vragen gerezen in de 

voedingssector en de metaalsector (aluminium, nikkel, palladium, enz.) die immers van 

essentieel belang zijn in onze samenleving. Binnen Europa is met name Duitsland zeer 

afhankelijk van de Russische energieleveringen, wat uitlegt waarom er nog steeds geen 

hard embargo op Russische olie en gas is ingevoerd. Dat leidt tot een ingewikkeld 

dilemma: hoe Rusland veroordelen zonder het terzelfdertijd te blijven financieren door 

de olie-en gasaankopen waar de wereld zo afhankelijk van is. Ook al legt de internationale 

gemeenschap regelmatig bijkomende sancties op, toch is de werkelijke draagwijdte ervan 

vooralsnog moeilijk te overzien en is het riskant vooruit te lopen op de gevolgen ervan 

om deze oorlog tot een einde te brengen. Wat in ieder geval vaststaat, is hoe kwetsbaar 

Europa wel is. Het risico van een vertragende economische groei gekoppeld aan een 

langdurige periode van stijgende prijzen is duidelijk. De spaarreserves die tijdens de 

lockdowns zijn opgebouwd, kunnen weliswaar een deel van die prijsstijgingen opvangen 

maar ook dat heeft zijn limieten. 

 

Ongeacht de crisis in Oekraïne houdt de financiële wereld het monetair beleid 

nauwlettend in het oog. De theorie dat de inflatie slechts van voorbijgaande aard zou zijn, 

is sinds het begin van het jaar afgeschreven; aangevoerd door de Fed, is de toon van de 

centrale banken dan ook steeds restrictiever geworden. De Fed heeft in maart een eerste 

renteverhoging doorgevoerd door haar belangrijkste rentetarief met 0,25% op te 

trekken. Lange tijd werd uitgegaan van een renteverhoging van 0.50% maar de 

onzekerheid in verband met Oekraïne woog op de balans. De markt anticipeert echter 

op bijkomende renteverhogingen, te beginnen met 0,50% in mei. Het lijkt ook steeds 

waarschijnlijker dat de Fed verder zal gaan dan de neutrale rente van 2,4%, wat de deur 

openzet voor een ganse reeks renteverhogingen. De ECB van haar kant bevestigde het 

einde van haar programma voor activa aankopen (PEPP) voor juni. Christine Lagarde 

vermeldde ook dat een eerste renteverhoging nog voor het jaareinde zou kunnen volgen. 

Ook al ligt de inflatie in de eurozone momenteel lager dan in de VS, is er toch bijkomende 

onzekerheid over de financiële stabiliteit gezien de nabijheid van de oorlog in Oekraïne. 

 

De obligatiemarkt wordt logischerwijze sterk beïnvloed door de normalisering van het 

monetair beleid en de aanhoudende inflatiedruk. Alle segmenten worden op de een of 

andere manier getroffen. Het schuldpapier van de opkomende markten, dat te lijden heeft 

onder de sterke depreciatie van de roebel en de Russische activa, is het meest afgekalfd. 

Ook de Amerikaanse en Europese Investment Grade bedrijfsobligaties staan sinds begin 

van het jaar in het rood met verliezen van -4% tot -10%. Die tendens bemoeilijkt de taak 

van een flexibel vermogensbeheer gezien dat te lijden heeft onder de dubbele impact van 

de volatiliteit op zowel de beurzen als op de obligatiemarkten. 
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Focus op de beurzen 

Sinds het begin van het jaar krijgen de beursindexen af te rekenen met een ongeziene cocktail: geopolitieke 

onzekerheid, normalisering van het monetair beleid en verstoringen van het aanbod. Net nu we de coronacrisis 

en de indirecte gevolgen ervan voor de waardeketen te boven kwamen, staan de internationale bedrijven 

opnieuw onder druk. De autosector, de voedingssector, de industriële bedrijven enz.: weinig sectoren blijven 

gespaard van de huidige situatie. Afgezien van de problemen inzake de bevoorradingsketens, is er de kwestie van 

de grote energie-afhankelijkheid van Rusland - vooral voor een sterk geïndustrialiseerd land als Duitsland-. Laten 

we ook niet vergeten dat veel (vooral Europese) bedrijven afhangen van Oekraïne of Rusland voor de levering 

van materialen of eindproducten. De continuïteit in de productieketen blijft dus een uitdaging. 

 

In dit onzekere maar ook sterk inflatoire klimaat hebben “value” (=waarde) aandelen veel beter gepresteerd dan 

“groei” aandelen. De beurssegmenten die sterke prestaties hadden voorgelegd na de eerste coronagolf en die 

eind 2021 uitzonderlijke dure waarderingen hadden bereikt, hebben het vooral in 2022 zwaar te verduren 

gekregen: robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie behoren tot de segmenten die de grootste 

klappen kregen.  

 

In dat verband blijft het essentieel een gezonde diversificatie inzake beleggingsstijlen aan te houden. 

 

 

 

 

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. 

 

 


