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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 66,9 %
Aandelen 30,9 %

Liquiditeiten 2,2 %

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Lanceringsdatum

Omvang fonds 12,80 mln

Referentiemunt EUR

Berekening van de NIW Wekelijks

Beheermaatschappij Kredietrust Luxembourg

ARMONIA 30/70 -3,87 % -14,78 % -16,57 %

GECUMULEERD
RENDEMENT EUR
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Europa 20,5 % Verenigde
Staten

10,4 % Mix Staats/
Corporate
Obligaties

28,33 %

Staatsobligaties 25,28 %

Corporate
Obligaties

13,30 %

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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COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER

Marktoverzicht
Het derde kwartaal was voor zowel aandelen als vastrentende producten gekenmerkt door negatieve rendementen en hoge marktvolatiliteit. Centrale banken over de hele wereld,
met de Fed en de ECB voorop, blijven de rente verhogen nu de strijd met de hardnekkige inflatie nog lang niet voorbij is. Hierdoor stegen de rendementen op overheidsobligaties
in het algemeen en namen de kredietspreads toe want beleggers vreesden dat een krapper monetair beleid de economische groeivooruitzichten verder zou kunnen ondermijnen.
De opkomende markten presteerden slechter dan hun ontwikkelde tegenhangers. Grondstoffen daalden over het algemeen. De energiekosten bleven de grootste oorzaak van de
inflatie. Storingen in Nord Stream 1 zetten de gasvoorziening verder onder druk, stuwen de prijzen omhoog en wakkeren de bezorgdheid over potentiële energietekorten deze
winter aan. Dit nieuws stuurde de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar ook naar zijn laagste koers uit de laatste 20 jaar.

De focus op de economische indicatoren van Europa wijst op een verzwakkende economie. Aandelen uit de eurozone daalden in het derde kwartaal opnieuw scherp. Alle sectoren
zetten negatieve rendementen neer, de sterkste dalingen waren echter voor communicatiediensten, vastgoed en gezondheidszorg. De ECB verhoogde de rente in september met
75 bp, na een stijging van 50 bp in juli. De index van de consumptieprijzen in de eurozone bereikte een recordpeil van 10 % op jaarbasis. Op het vlak van rendement kwamen de
slechtste resultaten van beleggingen van hoge beleggingskwaliteit en van high yield-beleggingen. De Duitse 10-jarige rente steeg van 1,3 % naar 2,1 %.

Ook in de Verenigde Staten zakten de aandelen in het derde kwartaal. De sector van de communicatiediensten, met zowel telecom- als media-aandelen, was dit kwartaal een van
de zwakste sectoren samen met de vastgoedsector. De sector van de luxegoederen en de energiesector toonden de grootste veerkracht. De jongste renteverhoging van 75
basispunten door de Fed in september verhoogde haar doelstelling tot 3,25 %. Dit is al de vijfde rentestijging dit jaar na renteverhogingen tot 1,8 % in juni en tot 2,5 % in juli. De
Amerikaanse 10-jarige rente steeg in het derde kwartaal van 3 % naar 3,8 % en de 2-jarige rente van 2,9 % naar 4,2 %, waardoor de Amerikaanse rentecurve omgekeerd bleef.

Aandelen uit opkomende markten lieten in het derde kwartaal negatieve rendementen optekenen door de afnemende wereldwijde groei, de toegenomen inflatoire druk en
stijgende rentevoeten. De valuta’s van de opkomende markten verzwakten omdat de beleggers naar de Amerikaanse dollar vluchtten vanwege de vrees voor een recessie.

Toewijzing van activa
De portefeuille belegt vooral in vastrentende markten, waarbij bijna een derde belegd wordt in aandelen en contanten. Beide markten, die van de aandelen en van de vastrentende
effecten, gaan achteruit, waardoor er geen plaats is om je te verschuilen tegen de verslechterende situatie. Hoewel obligaties nog interessante rendementen opleveren, presteren
Amerikaanse aandelen relatief beter dan hun Europese tegenhangers.

De portefeuille belegt hoofdzakelijk op de markten in de VS en in Europa, maar hij blijft toch gediversifieerd door zijn posities in de opkomende markten. In het vastrentende luik
bleef de diversificatie ook behouden via groene obligaties.

Kwartaalprestaties
De voortdurende daling van de wereldwijde markten werd weerspiegeld in de portefeuille. Beide belangrijke categorieën, aandelen en vastrentende waarden, bleven negatief
presteren in het derde kwartaal van 2022. In dit kwartaal evolueerde de portefeuille parallel met zijn benchmark en hij sloot het kwartaal 0,22 % slechter af dan zijn benchmark.

Essential Portfolio Selection US Equity F Cap

Xtrackers II Eurozone Gov Bd UCITS ETF 1D Dist

Rivertree Bond EUR Multilateral Development Bank F1 Cap

Rivertree Equity Income Europe I Cap

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

Vanguard Fds Plc EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dist

iShares Plc USD Corp Bond UCITS ETF Dist

iShares IV Plc MSCI USA SRI UCITS ETF Cap

Rivertree Bond EUR Green Bonds I Cap

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap

6,91 %

9,12 %

7,75 %

10,69 %

8,97 %

5,56 %

4,36 %

6,98 %

14,17 %

4,05 %

BELANGRIJKSTE EMISSIES

% ACTIVA

52, Bld Marcel Cahen - BP 803 - L-1311 Luxembourg
T (00 352) 262 046 500

www.vitislife.com - clientservices@vitislife.com

43, boulevard Royal - L-2955 Luxembourg
T (00 352) 4797-2272 - F (00 352) 4797 73 914

www.quintet.com/lu

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"


