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AA - BALANCED & GROWTH Quarterly Report   31 I 12 I 2022 

ASSET ALLOCATIE 

(waardering op 30/12/2022) Balanced Growth 

 

 

 167,72 218,49 

Obligatiefondsen 32,31% - 

AXA IM Europe short duration HY 5,38% - 

Axiom obligataire 3,78% - 

iShares Treasury 7-10 Bonds 4,84%  

Bluebay emerging market unconstraind bond 1,69% - 

Nordea 1 European High Yield bond fund 5,28% - 

PCFS – Pure fixed income opportunities 6,30% - 

Capital Group New World fund 5,04% - 

Wereldaandelenfondsen 17,02% 25,70% 

Fidelity funds – World fund 7,04% 7,72% 

Guardcap global equity fund - 2,43% 

Threadneedle Global Focus 2,51% 2,45% 

Ishares MSCI World ucits ETF 7,47% 6,85% 

PCFS - Pure conviction International equities - 6,25% 

Europese aandelenfondsen 7,61% 14,24% 

Candriam I Europe Optimum Quality - 2,63% 

Eleva European selection fund 4,53% 7,07% 

PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap equities 3,08% 4,54% 

VS-aandelenfondsen 3,12% 4,88% 

Fidelity US Quality Income ETF 3,12% 4,88% 

Aandelenfondsen opkomende markten 3,08% 8,79% 

Capital Group New World fund - 1,84% 

Gemway Assets Gemequity 3,08% 2,25% 

GQG Emerging Market - 2,23% 

Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF - 2,47% 

Thematische aandelenfondsen 4,94% 11,04% 

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 3,06% 3,12% 

Vaneck Semiconductor - 2,23% 

Mandarine global transition 1,88% 2,16% 

First Trust Cybersecurity - 1,83% 

VanEck Vectors Video Gaming & eSports UCITS ETF - 1,70% 

Decorellatie 

(flexibele allocatie of alternatieve strategieën) 
26,40% 19,81% 

BL Global flexible 3,22% - 
Capital Group Global Allocation G - 4,43% 

Eleva Absolute Return Europe 5,62% 4,40% 
Janus Henderson Global Market equity neutral 2,77% 2,63% 

Lyxor Chenaveri credit 2,63% - 
PCFS - Pure Wealth 7,05% - 

PCFS Pure Dynamic Oportunity 5,11% 5,12% 

Prosper stars & stripes - 3,23% 

Cash en cash gelijkwaardig 5,50% 15,56% 

Cash Deposit 0,74% 10,31% 

Swiss Life Fund (f) Bond 6M 4,76% 5,25% 
 
 

HISTORISCHE RENDEMENTEN 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

AA-Balanced -3,33% 11,66% 11,12% 12,05% 6,41% 0,61% 2,29% -7,97% 11,84% 2,36% 9,35% -11,40% 

AA-Growth -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 14,56% -12,04% 
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Macrovisie 
 

Net als in voorgaande kwartalen werden de financiële markten beïnvloed door het 

Oekraïense conflict, dat zijn tiende maand inging. Beide partijen bleven de escalatie 

voortzetten, terwijl het Westen de levering van zware wapens versnelde, en Rusland 

duizenden extra troepen naar de frontlijn stuurde. De val van raketten in Polen gaf het 

conflict bijna een hele nieuwe dimensie. In ieder geval kwam de tijd voor gesprekken niet. 

In oktober hing zelfs het akkoord over de Oekraïense graanexport aan een zijden draadje. 

In de westerse reactie was er ook een plafond voor de gasprijzen, maar dat had op korte 

termijn minder effect dan verwacht, want de gasprijzen daalden weer. Door de lagere 

wereldwijde vraag en een bijzonder zachte winter kon vooral Europa energievoorraden 

sparen. 

 

Naast deze oorlog blijft het monetaire beleid in de gedachten van beleggers voorop staan. 

En het laatste kwartaal was op zijn zachts gezegd bijzonder moeilijk. De ECB en de Fed 

verhoogden elk drie keer de rente: +0,75% in september, +0,75% in november en 

tenslotte +0,5% in december. Beide centrale banken hebben hun renteverhogingen 

gematigd, maar zijn nog steeds restrictief. Bovenal heeft de kerninflatie in Europa niet 

dezelfde dynamiek als in de Verenigde Staten. In de VS is een afzwakking van de inflatie 

merkbaar, hoewel de arbeidsmarkt zeer sterk blijft en de loondruk aanhoudt. In Europa 

is er nog een lange weg te gaan, met een prijspiek mogelijk in het eerste kwartaal van 

2023. Lagere energieprijzen hebben geholpen de druk op de wereldwijde inflatie af te 

remmen, maar de heropening van China zou deze variabele volatiel kunnen maken. 

 

Het laatste kwartaal zag een dramatische verschuiving in China's strategie naar covid. Na 

geruchtmakende confrontaties in een Chinese fabriek en protesten in grote steden 

besloot Xi Jinping de sluizen weer open te zetten door de gezondheidsrichtlijnen in 

verband met de epidemie drastisch te verlagen. Daardoor stijgt het aantal gevallen en 

sterfgevallen in het land sterk. Dit is niet onlogisch, maar het blijft op hetzelfde niveau als 

in eerdere golven in Europa en de VS. De absolute omvang is natuurlijk groter gezien de 

Chinese bevolking. De terugkomst van China op het internationale toneel zal een zekere 

mate van onzekerheid toevoegen aan het economisch herstel en vooral aan de 

wereldwijde consumptie. De inflatie als gevolg van een herstel van de Chinese consumptie 

zou in de huidige context niet zonder gevolgen blijven. 

 

Tot slot een woord over de wereldmunten met een sterke devaluatie van de dollar ten 

opzichte van de euro in het laatste kwartaal (-6%). Wat sinds het begin van het jaar een 

bescherming was voor beleggers tegen de oorlog in Oekraïne, is plotseling omgeslagen 

met de terugkeer van de risicobereidheid.   

Pure Capital S.A. 
Vermogensbeheerders 

 
Patrick Vander Eecken 

co-founder 

Chief Investment Officer 

 

 
Dominique Marchese 

Head of Equities & 

Fund Manager 

 

 
Jean-Philippe Vanderborght 

Head of Macroeconomics, 

Fixed Income Analyst &  

Fund Manager  

 

 
Jean-Mickaël Dos Santos 

Equity Analyst &  

Fund Manager 

 

 
Florian D’Agostini 

Equity Analyst & 

Fund Manager 



 

 

 

 

 

  

 

52, boulevard Marcel Cahen I L-1311 Luxembourg I R.C.S. LUX B 49 922 I tel +352 262 046 500 

postal address B.P. 803 I L-2018 Luxembourg I www.vitislife.com I clientservices@vitislife.com 3 I 3 
 

   

 

Focus op de beurzen 

In het laatste kwartaal van 2022 presteerden waardeaandelen beter, dankzij uitzonderlijke resultaten, vooral in 

het energie subsegment. Wereldwijd sloot het "Value" segment het kwartaal positief af (+4,37%). Groeiaandelen 

daarentegen leden veel meer en verloren gemiddeld 4,42% in het laatste kwartaal. De Amerikaanse markt in het 

algemeen was in het laatste kwartaal bijzonder moeilijk te vatten voor Europese beleggers door de zwakte van 

de dollar. 

 

Als voorbeeld dat de situatie vooral ingewikkeld is in de digitale en gedematerialiseerde segmenten, hebben 

verschillende technologiebedrijven ontslagen aangekondigd, veroorzaakt door de economische vertraging. 

Amazon.com kondigde aan 18.000 werknemers te schrappen, terwijl Meta van plan is 13% van zijn 

werknemersbestand in te krimpen. 

 

In China werden de markten gesteund door de geleidelijke afschaffing van de zero-covid-strategie en de 

heropening van de grenzen. Binnenlandse leidende indices wonnen in het vierde kwartaal gemiddeld 12,69%. 

 

 

 

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. 

 

 


