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AA - BALANCED & GROWTH Quarterly Report   30 I 09 I 2022 

ASSET ALLOCATIE 

(waardering op 30/09/2022) Balanced Growth 

 
 

 

 166,78 245,42 

Obligatiefondsen 27,25% - 

AXA IM Europe short duration HY 5,22% - 

Axiom obligataire 3,76% - 

iShares Treasury 7-10 Bonds 5,31%  

Bluebay emerging market unconstraind bond 1,66% - 

Nordea 1 European High Yield bond fund 4,98% - 

PCFS - Pure fixed income opportunities 6,32%  

Wereldaandelenfondsen 17,25% 25,79% 

Fidelity funds – World fund 7,06% 7,79% 

Guardcap global equity fund - 2,37% 

Threadneedle Global Focus 2,55% 2,51% 

Ishares MSCI World ucits ETF 7,64% 7,05% 

PCFS - Pure conviction International equities - 6,07% 

Europese aandelenfondsen 6,83% 12,96% 

Candriam I Europe Optimum Quality - 2,47% 

Eleva European selection fund 4,06% 6,38% 

PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap equities 2,77% 4,11% 

VS-aandelenfondsen 3,18% 5,00% 

Fidelity US Quality Income ETF 3,18% 5,00% 

Aandelenfondsen opkomende markten 3,20% 8,56% 

Capital Group New World fund - 1,73% 

Gemway Assets Gemequity 3,20% 2,35% 

GQG Emerging Market - 2,43% 

Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF - 2,05% 

Thematische aandelenfondsen 4,95% 11,41% 

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 3,00% 3,08% 

Vaneck Semiconductor - 2,27% 

Mandarine global transition 1,95% 2,26% 

First Trust Cybersecurity - 2,05% 

VanEck Vectors Video Gaming & eSports UCITS ETF - 1,75% 

Decorellatie 

(flexibele allocatie of alternatieve strategieën) 
21,31% 15,02% 

BL Global flexible 3,37% - 
Capital Group Global Allocation G - 4,51% 

Eleva Absolute Return Europe 5,46% 4,30% 
Janus Henderson Global Market equity neutral 2,79% 2,66% 

Lyxor Chenaveri credit 2,67% - 
PCFS - Pure Wealth 7,02% - 

Prosper stars & stripes - 3,55% 
Cash en cash gelijkwaardig 16,03% 21,24% 

Cash Deposit 7,69% 15,96% 

Lyxor 6M Euro 3,57% - 

Swiss Life Fund (f) Bond 6M 4,77% 5,28% 

 

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% -11,25% 

AA-Growth -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 14,56% -12,01% 
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Macrovisie 
 

De financiële markten zitten grotendeels in dezelfde situatie als in de vorige kwartalen. De oorlog 

in Oekraïne duurt voort en de manoeuvres van Poetin helpen niet om de druk van de ketel te 

halen. De Donbass is nu het brandpunt van de gevechten na een groot tegenoffensief van de 

Oekraïense troepen. Na zware tegenslagen besloot Vladimir Poetin eind september de pro-

Russische gebieden te annexeren en dreigt hij opnieuw met kernwapens. De (vermeende 

Russische) vernietiging van de Nord Stream 1 en Nord Stream 2 pijpleidingen is een machtsgreep 

van het Kremlin die een boodschap afgeeft aan de Europeanen.  

Los van dit aspect van de oorlog, waarvan de uitkomst onzeker lijkt, blijft de inflatie de belangrijkste 

zorg van de financiële markten. Uit de jongste cijfers blijkt dat de cijfers in Europa blijven stijgen, 

vooral in Duitsland, waarover men zich het meeste zorgen maakt. Het probleem is niet alleen 

Europees, want de Fed draait de duimschroeven steeds verder aan, met als laatste een 

renteverhoging van 75 basispunten in september. De mediaanrente tegen het einde van het jaar 

wordt door de Fed geraamd op 4,4%, tegenover de huidige 3 - 3,25%. Jerome Powell slaat een 

ferme toon aan, want hij staat met de rug tegen de muur. De voorzitter van de Raad van 

Gouverneurs weet immers dat de gevolgen van de besluiten van de Fed Board niet zonder 

gevolgen blijven, maar hij vindt dat dit de prijs is die nu eenmaal betaald moet worden.  

Experts blijven het risico van een recessie op de voet volgen. Het risico hierop stijgt, maar centrale 

bankiers zijn voorzichtig over de veerkracht van de arbeidsmarkt.  

De recessie zou kunnen worden uitgelokt door een energiecrisis die iedereen nog steeds 

bezighoudt met de stopzetting van de Russische bevoorrading (behalve voor olie en LNG). 

Gelukkig helpen aan de andere kant van de wereld de problemen in Azië, en met name in China, 

Europa om beter te anticiperen op deze energiecrisis. Aangezien de "zero covid"-strategie in China 

nog steeds van kracht is, worden de hoeveelheden vloeibaar gas die niet door de Chinezen worden 

aangekocht, rechtstreeks door de Europeanen afgenomen. De komende winter zal vanuit het 

oogpunt van energieduurzaamheid moeilijk zijn, hoewel er al veel besluiten zijn genomen.  

In dit onzekere klimaat blijft de dollar de meest gewilde veilige haven. De euro-dollar wisselkoers 

bereikte in september zelfs een dieptepunt van 0,95. De andere waarden die gewoonlijk in een 

onzekere omgeving gewild zijn, doen het momenteel niet goed. Dit geldt met name voor 10-jarige 

Amerikaanse Treasuries, waarvan de rente de 4% heeft aangetikt. Sinds het begin van het jaar 

schommelen de prestaties van de obligatiesegmenten tussen -15 en -20%, met een volatiliteit die 

dicht bij die van de aandelen ligt. 
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Focus op de beurzen 

Het resultatenseizoen zorgde helemaal aan het begin van dit kwartaal voor een zucht van opluchting de financiële 

markten. Prijsverhogingen, optimalisering van de productieketen, wegebbende tekorten, de signalen van de 

ondernemingen waren vrij positief, ook al zijn de prognoses vrij voorzichtig.  

Sindsdien heeft het macro-economische aspect de overhand genomen, waardoor de indices opnieuw zijn 

afgegleden naar het dieptepunt van het jaar. De markten hebben het lastig en de recente waarschuwingen van 

FedEx en Apple, die een voorbode lijken van een meer wereldwijde vertraging, geven het vertrouwen niet echt 

een boost. Globaal gezien keren de indices terug naar de dieptepunten van dit jaar. Amerikaanse 

technologieaandelen zijn nog steeds het meest rentegevoelig. Tot nu toe hebben de indexen tussen -10% en -30% 

kwijtgespeeld.  

Het resultatenseizoen dat begin volgend kwartaal begint, zal een goede indicator zijn voor de gezondheid van 

bedrijven over de hele wereld. 

 

 

 

 

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. 

 

 


