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ALGEMENE KENMERKEN

RISICOPROFIEL

SYNTHETISCHE RISICO EN RENDEMENT INDICATOR (SRRI)

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

Hoger risico

Alternative 36,9 %
Fixed Income 31,7 %

Aandelen 27,8 %
Liquiditeiten 3,6 %

ALLOCATIE VAN DE ACTIVA PER KLASSE

Lanceringsdatum

Omvang fonds 3,18 mln

Referentiemunt EUR

Berekening van de NIW Wekelijks

Beheermaatschappij Kredietrust Luxembourg

ARMONIA VALORIS -1,36 % -7,13 % -7,13 %
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12,36 %
Corporate
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De doelstelling van deze strategie is beleggingsrendementen op middellange tot lange termijn te genereren met kapitaalbehoud. 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, vastrentende effecten en alternatieve beleggingen. In normale marktomstandigheden zal de strategie een allocatie aanhouden van 1/3 in Aandelen, 1/3 allocatie naar
Vastrentende Effecten en cash en 1/3 allocatie naar alternatieve beleggingen. De allocatie naar deze activaklassen kan schommelen tussen 20% en 40%.

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, Vastrentende Effecten en alternatieven) en de sub-activaklassen en -thema’s (Amerikaanse aandelen, Japanse Aandelen, Europese Aandelen, Opkomende Markten,
Overheidsobligaties, Bedrijfsobligaties, High Yield, Neutraal Aandelenmarkten, Aandelen Long/Short...) 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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Marktoverzicht
Het laatste kwartaal van 2022 kan als een samenvatting van het hele jaar worden beschouwd want de markten sloten het jaar af met gemengde resultaten. De aandelenmarkt sloot
dit turbulente jaar met een verdeeld kwartaal af. Het sterke positieve momentum uit oktober en november hield niet aan in december en de markten gingen opnieuw omlaag. Op
de vastrentende markten stegen de rendementen op overheidsobligaties tegen het einde van Q4. Dit toonde dat de markt teleurgesteld was door het voortdurend verdere
verstrakken van het monetaire beleid en de vertragende economische groei, zelfs toen er voor de inflatie signalen waren dat de piek bereikt was. Hoewel de sterke prestaties naar
het einde van het jaar toe zwakker werden, leverden de Amerikaanse en Europese kredieten uit de categorieën investment grade en high-yield positieve rendementen op en ze
presteerden ze in Q4 beter dan overheidsobligaties. De commodities wonnen in de loop van het kwartaal terrein onder leiding van de industriële metalen.
Als we naar de eurozone kijken, zien we dat dit jaar voor die regio op het vlak van inflatie het moeilijkste jaar in haar geschiedenis was. Aan het einde van Q4 gaven de macro-
indicatoren echter hoopvolle signalen aan de markten: ze toonden dat de headline-inflatie trager wordt, mede door de afnemende druk van de energieprijzen. Europese aandelen
presteerden in 2022 beter dan de andere regio’s. De allerbeste prestaties kwamen van de energiesector, de financiële waarden, de industriële waarden en de niet-essentiële
consumptie. De Europese Centrale Bank (ECB) verkrapte haar monetaire beleid echter steeds verder, waarbij ze de rente met 50 bp verhoogde in december, haar havikachtige toon
aanhield en wees op verdere toekomstige verhogingen.
In de regio van de VS zetten Amerikaanse aandelen in dit kwartaal ook stevige winsten neer door een sterk seizoen voor bedrijfswinsten. Bij de sectoren boekten vooral de
energieaandelen sterke winsten. De beleggers volgden van zeer nabij de aanwijzingen van de Federal Reserve (Fed) dat het verstrakken van het beleid zou kunnen vertragen en de
signalen dat de hoge inflatie zou kunnen afkoelen. Hoewel de Fed de rente in Q4 wel nog twee keer verhoogde zodat ze het jaar afsloot op 4,5%. De rally van de Amerikaanse
dollar vertraagde verder in Q4. 
De aandelen uit opkomende markten boekten ook sterke winsten in Q4, geholpen door de zwakkere Amerikaanse dollar. Een andere belangrijke factor was de verrassing die uit
China kwam in de vorm van de melding dat de Chinese overheid het dynamische nul-covid-beleid sneller wilde versoepelen, wat het sentiment later in het kwartaal een boost gaf.
Toewijzing van activa
De portefeuille werd opgedeeld in drie identieke delen (aandelen, vastrentende producten en alternatieve beleggingen) en een klein resterend deel in contanten en
geldmarktinstrumenten wordt belegd. Het laatste kwartaal van het jaar bracht gemengde maar vrij positieve resultaten voor de markten. Hoewel de obligaties nog steeds een
interessant rendement bieden, lieten de aandelen sterke positieve prestaties optekenen. 
De portefeuille belegt overwegend op de Amerikaanse en Europese markten met posities op de opkomende markten. In het vastrentende luik bleef de diversificatie ook behouden
via groene obligaties.
De zogenaamde alternatieve beleggingsklasse blijft zijn rol spelen bij de diversificatie. 
In het afgelopen kwartaal pakten we de aanhoudend hoge volatiliteit aan met een toename van de blootstelling aan cash door de positie in geldmarktinstrumenten. 

Kwartaalprestaties
De betere sfeer op de wereldwijde markten werd ook weerspiegeld in de portefeuille. Hoewel aandelen opnieuw opveerden, boekten de vastrentende producten gemengde
resultaten in het vierde kwartaal van 2022. In dit kwartaal evolueerde de portefeuille parallel met zijn benchmark en hij sloot het kwartaal 2,12% slechter af dan zijn benchmark. 

Rivertree Bond Government EUR F Cap

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap

JPMorgan Fds Multi Manager Alternatives C Cap

Schroder GAIA Sirios US Equity C Cap
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Lumyna Fds Sicav Mars Wa Tops (Mk neutr) Ucits B Cap

Istl Cash Series Plc BlackRock ICS EUR Lqy Env Awar Fd H Cap

iShares Plc USD Corp Bond UCITS ETF Dist
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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"
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Alternative 31,8 % Long/Short US 5,1 %

ACTIVA-ALLOCATIE GEDETAILLEERD PER TYPE


