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Voorwoord

De kwaliteiten
van het beheer
Door Isabelle de Laminne

2021
De jaargang 2021 van de Kristallen
Fondsen is dit jaar bijzonder, want
er zitten maar liefst vijf Belgische
fondsenhuizen in het klassement. Dat
betekent dat de helft van de toegekende
awards aan lokale beheerders wordt
uitgereikt. Een mooie opsteker voor onze
Belgische beheerders!
In een bijzonder uitdagende
economische en financiële context
die in het teken stond van de
gezondheidscrisis en lage rentevoeten,
moesten de beheerders alles uit de
kast halen om de goede bedrijven op te
nemen in hun portefeuille. De winnaars
van dit jaar hebben veel kwaliteiten
tentoongespreid. Ten eerste moesten
ze behoorlijk opportunistisch te werk
gaan. Meer dan ooit was het nodig
om op het juiste moment in de juiste
waarden te beleggen. Met name sectoren aandelenselectie lijken een grote rol
te hebben gespeeld. Soms hebben de
beleggingen hun vruchten afgeworpen.
Soms hebben ze gewogen op het
rendement van het fonds. Bepaalde
beheerders, die deemoedig hebben
toegegeven dat ze bepaalde verkeerde
keuzes hebben gemaakt, geven ook blijk
van veel transparantie. Het was ook
nodig om de teugels in handen te nemen
en het hoofd boven water te houden
tijdens de plotse crash van de markten
en het daarop volgende herstel. Sommige
zijn vooruitziend geweest en hebben
de samenstelling van de portefeuille
aangepast en bepaalde tactische keuzes
gemaakt. Het klopt dat bepaalde fondsen
beter presteren wanneer de markten
corrigeren, terwijl andere floreren
wanneer de koersen stijgen. In alle
activaklassen moesten de beheerders
in deze moeilijke tijden bijzonder veel
waakzaamheid aan de dag leggen.
Sommigen blijven vasthouden aan hun
sterke overtuigingen waarvan ze niet
afwijken. Hun consistente keuzes zijn
bepalend geweest voor hun prestaties.
De meeste vermogensbeheerders
lijken optimistisch naar de toekomst
te kijken. Ze lijken vol vertrouwen
klaar te staan om in te spelen op de
aantrekkende economische groei en de
verwachte gevolgen van de monetaire en
budgettaire steunmaatregelen. Dankzij
de combinatie van al deze kwaliteiten
hebben de beheerders alles in huis om
goed te blijven presteren.

De Kristallenfondsen
van 2021

2021

Beste Belgische aandelenfondsen
Value Square Fund - Equity Belgium C Cap
KBC Equity Fund - Flanders Cap
Belfius Equities Belgium C Cap

1
2
3

Value Square
KBC Asset management
Belfius Investment Partners

Beste Europese aandelenfondsen
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund A
BlackRock Global Funds - European Fund A2 (USD)
KBC Equity Fund - Family Enterprises Classic Cap

1
2
3

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
BlackRock
KBC Asset management

Beste Wereldwijde aandelenfondsen
KBC Equity Fund - New Shares Classic Cap
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund F/A(USD)
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-ACC-USD

1
2
3

KBC Asset Management
Natixis Investment Managers
Fidelity Investment Management

Beste Amerikaanse aandelenfondsen
ABN AMRO Funds - Pzena US Equities A EUR Capitalisation
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund I
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund N/A(USD)

1
2
3

ABN AMRO Investment Solutions
MSIM Fund Management
Natixis Investment Managers

Beste Small- en Midcapaandelenfondsen
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

1
2
3

Franklin Templeton International Services
Alliance Bernstein
Invesco Management

Beste Overheidsobligatiefondsen
DPAM INVEST B - Bonds Eur A Dis
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

1
2
3

Degroof Petercam Asset Management
Generali Investments
BlueBay Funds Management Company

Beste Bedrijfsobligatiefondsen
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B (USD)
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR
R-co Conviction Credit Euro F EUR

1
2
3

Capital International Management Company
Schroder Investment Management
Rothschild & Co Asset Management

Beste Defensieve patrimoniale fondsen
Keren Patrimoine C
Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
Merit Cap Value & Defensive Acc

1
2
3

Keren Finance
Invesco Asset Mnagement
Merit Capital

Beste Neutrale patrimoniale fondsen
CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D
TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced AH EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income
A Accumulation EUR Hedged

1
2
3

CapitalatWork S.A
TreeTop Asset Management
Schroder Investment Management

Beste Dynamische patrimoniale fondsen
De Kristallen-

fondsen

Verantwoordelijke uitgever :
François le Hodey, IPM GROUP,
Rue de Francs 79 – 1040 Bruxelles
Tel. 02/211 31 44 – Fax : 02/211 28 20

TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic AH EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Acc USD

1
2
3

TreeTop Asset Management
Allianz Global Investors
Goldman Sachs Asset Management Fund Services
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De methodologie van
de Kristallen Fondsen
De Kristallen Fondsen die La Libre Belgique en
De Standaard toekennen, kunnen eindelijk opnieuw
op de traditionele manier worden uitgereikt. Na meer
dan een jaar pandemie en Covid-19 en herhaaldelijke
lockdowns biedt de vaccinatiecampagne eindelijk een
lichtpuntje. De aandelenmarkten kregen forse klappen.
Veel beleggers panikeerden en verkochten hun aandelen
met zware verliezen. Vervolgens werd deze correctie
beschouwd als een koopgelegenheid. In november 2020
begonnen de aandelenkoersen eindelijk weer te stijgen.
Ook in de portefeuilles zagen we een verschuiving
richting waardeaandelen.
In het huidige klimaat en door de
onzekerheid rond de deltavariant wordt
het steeds moeilijker om een keuze te
maken uit de zeer (te?) talrijke financiële
producten die op de markt zijn. Beleggers
gaan nog al te vaak enkel verder op de
prestaties van fondsen. Vandaag reiken
La Libre en De Standaard awards uit
op basis van de rendementen tussen
1 juli 2020 en 30 juni 2021. Deze
prijsuitreiking zet de beste fondsen
per categorie in de bloemetjes op basis

van hun prestaties. Deze Kristallen
Fondsen worden uitgereikt voor tien
categorieën van fondsen: beveks die
beleggen in Belgische aandelen, beveks
die beleggen in wereldwijde aandelen,
in Europese aandelen, in Amerikaanse
aandelen, in small- en midcap
aandelen, de beveks die beleggen
in bedrijfsobligaties en de beveks
die beleggen in overheidsobligaties.
Daarnaast worden er ook drie awards
uitgereikt aan gemengde patrimoniale

beveks met een defensief, neutraal en
dynamisch profiel. De klassementen
worden opgesteld door Symex en vallen
onder haar verantwoordelijkheid.
Ze worden uitsluitend ter illustratie
meegedeeld. De redacties van La Libre
en De Standaard hebben gekozen voor
een eenvoudige methode. Binnen
elke categorie worden de fondsen
gerangschikt volgens hun ‘pure’
prestaties, zonder rekening te houden
met de volatiliteit van het fonds.
Die prestaties worden berekend op basis
van de prestaties over één jaar, van
1 juli 2020 tot 30 juni 2021, die gewogen
wordt tegen 75%. Naast deze prestaties
wordt de variatie in de prestaties over
drie jaar gewogen tegen 25%. Alleen
fondsen die in België aan het grote
publiek (retail) worden aangeboden
zonder minimale instapdrempel worden
opgenomen in deze klassementen. Voor
elk genomineerd en bekroond fonds
werd dit element door de uitgevers van
de fondsen bevestigd. Dit element valt
onder hun verantwoordelijkheid, en de
redactie van de twee publicaties kan er

niet voor aansprakelijk gesteld worden.
Men mag echter niet vergeten dat
prestaties niet het enige criterium
mogen zijn waarmee rekening moet
worden gehouden bij de keuze voor een
fonds. Rendementen uit het verleden
zijn geen garantie voor toekomstige
rendementen. We kunnen het niet
genoeg herhalen! Dit klassement wordt
dus louter indicatief bekendgemaakt.
Deze awards en nominaties mogen
in geen geval worden beschouwd als
beleggingsadvies. Vergeet ook niet dat
vermogensbeheer geen sprint is maar een
marathon, die in de loop van de tijd en op
lange termijn moet worden geëvalueerd.
De beleggingshorizon en -doelstellingen
mogen we niet uit het oog verliezen.
Alvorens te beleggen is het altijd
raadzaam om de KIID door te nemen.
Dat is een document dat specifiek
is voor elk fonds en dat de belegger
informeert over het risiconiveau, de
kosten, het beleggingsuniversum
en de prestaties van het fonds. Deze
documenten bevatten informatie die
deze prijsuitreiking aanvullen.
Isabelle de Laminne
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De winnaars aan het woord.

Erwin Deseyn
Chief Investment Officer
CapitalatWork Foyer Group SA

Ronald Van Steenweghen

Arnaud Bergeot

Pierre-Henry Oger

Analist – Selectie Amerikaanse
aandelen bij ABN-AMRO

Fund Manager
CapitalatWork Foyer Group SA

Fondsbeheerder vastrentende
effecten/obligaties bij DPAM

Kristallen Fonds in de categorie
« Amerikaanse aandelen »

Kristallen Fonds in de categorie
« Neutrale patrimoniale fondsen »

Kristallen Fonds in de categorie
« Overheidsobligaties »

Wat mogen we de komende
maanden verwachten van
Amerikaanse aandelen?

Welke factoren lagen aan de
grondslag van de prestaties van
uw fonds tussen 1 juli 2020 en
eind juni 2021?

Wat mogen we verwachten
van overheidsobligaties in een
klimaat van tapering?

De Amerikaanse economie zal normaal gezien
verder herstellen, en zelfs als we het hoogtepunt
van de groei gezien hebben, zou de groei de
komende kwartalen op peil moeten blijven.
Op korte termijn is de vraag zo sterk dat het
aanbod voor sommige goederen amper kan volgen.
De Covid-19 recessie was erg apart, en dat gold
ook voor het herstel dat daarop volgde. Deze fase
onderscheidt zich dus van de voorgaande cycli
door het feit dat er geen golf van faillissementen
is gekomen en dat er vandaag veel spaargeld in
cash zit.
De huidige inflatieversnelling lijkt van
voorbijgaande aard te zijn, en hoewel de centrale
banken hun steunmaatregelen afbouwen,
zouden de rentevoeten zeer geleidelijk en in
beperkte mate moeten stijgen. De versnelling zal
hoofdzakelijk afhangen van het beterschap op de
arbeidsmarkt, en vooral van loonstijgingen.
In deze context blijven wij optimistisch over
Amerikaanse aandelen en in het bijzonder over
aandelen die met een korting noteren en solide
fundamentals hebben, alsook over bepaalde
groeibedrijven in de technologiesector. Veel
van deze goedkope bedrijven bevinden zich in
de bank- en energiesector, hoewel het amper
denkbaar was dat de rentevoeten en olieprijs nog
veel lager zouden gaan.

Onze grootste successen in deze periode hebben
we behaald met technologieaandelen en financiële
aandelen, met name bij asset managers.
Ook enkele zorgvuldig geselecteerde
toerismeaandelen hebben tot de prestaties
bijgedragen. Onze strenge selectiemethode, ons
actief beheer en de regelmatige bijsturing van onze
posities hebben daarbij uiteraard een rol gespeeld.
Voor wat het obligatieluik betreft, hebben wij een
aanzienlijke positie opgebouwd in inflatiegelinkte
obligaties. Deze obligaties, die vooral werden
gekocht toen de inflatieverwachtingen lager waren,
hebben voluit geprofiteerd van de stijging van de
consumentenprijsindexen.

Het is duidelijk dat het snelle economische herstel,
de noodzaak aan uitzonderlijke obligatieaankopen
door centrale banken heeft opgeheven. De afbouw
(tapering) lijkt ons al voor een flink stuk in de koersen
verwerkt te zitten. In hoeverre we in een volgende
stap kunnen spreken van een normalisatie van het
monetair beleid - via renteverhogingen - is echter de
hamvraag die de evolutie van de obligatiemarkten
zal bepalen. We geloven dat economie verder zal
aantrekken en hier verandering mogelijk is. We zijn
dus eerder aan de voorzichtige kant, voornamelijk ten
aanzien van langlopende obligaties. We verwachten
tevens dat het verschil in rendement tussen de
kern- en perifere landen licht zal dalen.

Kunt u ons enkele van
de effecten (acties) noemen?

En wat mogen we verwachten
qua inflatie?

Applied Materials, actief op het vlak van
halfgeleiders, heeft zijn aandelenkoers ruimschoots
zien verdubbelen. Het bedrijfsmodel bevalt ons
en de waardering was aantrekkelijk. Het bedrijf
heeft optimaal geprofiteerd van de tekorten in de
halfgeleidersector, net als ASML, dat wij ook hebben.
Blackstone heeft ook aanzienlijk bijgedragen tot
de prestaties. Door het huidige lagerenteklimaat
zijn veel spaarders gaan beleggen en hebben ze
alternatieve beheerders in de arm genomen.
Tot slot was Alphabet, waarvan wij het
bedrijfsmodel, de groei en de aantrekkelijke
waardering hoog in het vaandel dragen, een van de
grote winnaars van het Stay at Home-fenomeen.

Is de huidige inflatieopstoot een tijdelijk
fenomeen of het begin van een nieuw regime?
Onze verwachting is dat inflatie door cyclische
en structurele factoren hoger zal zijn dan wat
momenteel in obligatiemarkten verwerkt zit en wat
we in de voorbije jaren als normaal ervaarden maar
het vooralsnog te vroeg is om van een nieuw regime
te spreken. Psychologische factoren spelen hier een
grote rol in. We dienen ook op te merken dat Europa
de regio is - waar we door de economische situatie het minst forse prijsstijgingen zullen zien over de
middellange termijn.
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Dirk Sebrechts

Raphaël Elmaleh

Patrick Millecam

Founder Keren Finance

Fondsbeheerder bij Value Square

Kristallen Fonds in de categorie
« Wereldwijde aandelen »

Kristallen Fonds in de categorie
« Defensieve patrimoniale fondsen »

Kristallen Fonds in de categorie
« Belgische aandelen »

Gaat de stelling TINA (there is
no alternative) nog altijd op in het
huidige klimaat? Zo ja, waarom?

Hoe integreert u risicomanagement
in uw defensieve patrimoniaal
fonds? Door de keuze van de activa
of ook op andere manieren?

Wat is het voordeel om
te investeren in een Belgisch
aandelenfonds?

Portfolio Manager
bij KBC Asset Management

In de moderne wereld zien we de schuldenberg al
jaren oplopen en de ongeziene steunmaatregelen
om de Covid crisis te bestrijden heeft daar nog een
stevige schep bovenop gedaan.
Ook monetaire overheden deden en doen
hun duit in het zakje door oa de rentevoeten
historische laag te houden … en dat houdt nog wel
een hele tijd aan. Ondertussen loopt de inflatie op
en verliezen we onze koopkracht, terwijl ‘veilige’
staatsobligaties noch cash hier momenteel
voldoende voor compenseren.
Meer dan ooit is het dan ook zaak om uw geld
aan het werk te zetten om net die koopkracht te
beschermen en te laten toenemen. Beleggen in
aandelen is een uitstekende manier om aan de
economie te participeren en zo mee te profiteren
van het economisch herstel en de verdere groei.
De wereld staat immers niet stil, vroeger niet en
nu nog steeds niet.
Niet alleen is TINA dus nog van kracht … sterker
nog … we mogen ondertussen van TRINA (There
Really Is No Alternative) spreken.
Let wel, dit betekent niet dat aandelenmarkten
geen risico met zich meebrengen – tussentijdse
stevige correcties zijn van alle tijden - maar met
een langetermijnvisie en een gespreide portefeuille
komt men al een heel eind, bovendien zijn er ook
verschillende beschermingstechnieken mogelijk.

Het risicobeheer van een flexibel fonds dat
hoogrentende obligaties combineert met een
aandelenluik is complex. We zien drie grote
risico’s: het systemisch risico, het renterisico en
het liquiditeitsrisico. Het systemisch risico wordt
geaccentueerd door de correlatie tussen activa,
die wij beheren via het beleggingspercentage,
maar ook door blootstelling te nemen aan
cyclische activa en/of activa met een zeer hoge
schuldgraad. De afdekking via futures en opties
zorgt er ook voor dat de volatiliteit binnen de
perken blijft. Het renterisico, dat gekoppeld
is aan de inflatieverwachtingen, wordt
geregeld door de duration en de looptijd
van de obligatiebeleggingen te beheren.
Een korte duration maakt het immers mogelijk
om het fonds minder gevoelig te maken voor
rentestijgingen. Door het beheer van activa en
passiva is het nodig om te beleggen in liquide
activa. De effectenselectie en de regelmatige
opvolging van onze beleggingen dragen bij
tot het risicomanagement en de -opvolging.
Het gebruik van afdekkingsinstrumenten is
een must geworden omdat passief beheer sterk
aanwezig is in de strategieën van beleggers en
zonder onderscheid bepaalde marktbewegingen
versterkt. We blijven echter vooral selectief in
onze effectenselectie en willen de risico’s goed in
kaart brengen.

Een Belgisch aandelenfonds investeert enkel in
Belgische ondernemingen. Omdat deze bedrijven
regelmatig in de Belgische media komen, door
het feit dat je deze bedrijven beter kan opvolgen,
de producten ervan kan proeven of de producten
en diensten gebruiken, geeft dit een betere
gemoedsrust. En dit is een belangrijke eigenschap
van een belegger om niet te panikeren (verkopen
en kopen op het verkeerde moment) en op die
manier een goede lange termijn return te behalen.
Bovendien zijn er maar enkele bedrijven die
enkel en alleen afhankelijk zijn van de Belgische
economie. Met een Belgisch aandelenfonds
kan u ook profiteren van de economische
ontwikkelingen in de rest van de wereld (Europa,
de VS en Azië). Door de fusie van de Brusselse
beurs in september 2000 met die van Amsterdam
en Parijs kreeg Euronext «Brussel» voldoende
kritische massa als kleinste van de drie. Dat heeft
tot een betere liquiditeit geleid. Over de periode
van 30/6/2020 tot 30/6/2021 is de Belgian All
Shares Net Return index met 27% toegenomen.
Value Square Fund Equity Belgium steeg over
deze periode met 40,4%; de beste prestatie van
alle Belgische aandelenfondsen.
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Lokaal beheer op
de Belgische markt
Het fonds Value Square Fund
- Equity Belgium C Kap heeft
het Kristallen Fonds voor het
beste Belgische aandelenfonds in de wacht gesleept.
De fondsbeheerder, Patrick Millecam,
is al sinds 1993 actief op de markt.
Hij is getuige geweest van de fusie
van de Beurs van Brussel met die
van Amsterdam en Parijs, onder de
vleugels van Euronext. Op die manier
kon onze kleine beurs opgenomen
worden in de schoot van een groep
met een zekere kritische massa. Deze
beheerder heeft ook meegemaakt hoe
vele bedrijven van de beurs werden
gehaald. “Veel familiebedrijven worden
gepolst om hun bedrijf van de beurs
te halen. Dat komt door de extreem
lage rentevoeten en de steeds strenger
wordende regelgeving. Hierdoor werd
de keuze van de bedrijven waaruit

beleggers kunnen kiezen beperkt tot
een honderdtal aandelen,” aldus de
beheerder. De afgelopen periode
is geen sinecure geweest voor
aandelenbeleggers. Door de Covid-19
crisis veroorzaakten de opeenvolgende
lockdowns paniek op de beurzen.
Daarna konden de markten zich
herstellen.
Hoe heeft het Value Fonds zich in
een dergelijke moeilijke omgeving
kunnen onderscheiden? De grootste
kracht van dit fonds ligt in zijn
aandelenselectie (‘stock picking’). Deze
bevek schaduwt immers de Brusselse
beursindex niet. Hij gaat ervan
afwijken en maakt weloverwogen
keuzes. “Wij zijn ‘waardebeleggers’
en gaan dus zelf voor elk aandeel
een intrinsieke waarde berekenen.
Vervolgens gaan we proberen om deze
aandelen te kopen met een voldoende
hoge korting (veiligheidsmarge).
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in

bedrijven die hun strategie de afgelopen
jaren positief hebben bijgesteld, alsook
in bedrijven die kunnen inspelen op
bepaalde langetermijntrends (bv. de
Europese Green Deal),» geeft Patrick
Millecam nog mee. Bovendien volgt
de beheerder de bedrijven die hij
opneemt in portefeuille op de voet
op. Er is regelmatig contact met
het management en hij woont de
aandeelhoudersvergaderingen bij.
De prestaties van het fonds op één
jaar zijn te danken aan het feit dat
de portefeuille bepaalde uitstekend
presterende aandelen telt. We
vermelden onder andere X-Fab,
Deceuninck, D’Ieteren, Econocom en
Recticel. Die aandelen zijn immers
met respectievelijk 136,3%, 121,6%,
110%, 87,9% en 82,7% gestegen. Patrick
Millecam brengt ook de troeven van
de Belgische markt nog eens onder de
aandacht. «In België noteren immers een
aantal mooie bedrijven die wereldwijde
marktleiders zijn, of gespecialiseerd

zijn in bepaalde niches. De meeste
Belgische bedrijven zijn daarnaast ook
bijzonder transparant en communiceren
uitstekend.’ Wie belegt op de Belgische
markt, belegt ook ruimer dan de lokale
markt. Vele van de op deze markt
genoteerde bedrijven zijn immers
exporteurs. «Bovendien lijkt een Belgisch
aandelenfonds mij een goede keuze
voor wie toch de sprong naar de beurs
wil wagen. Dit beleggingsfonds wordt
immers beheerd door één of meerdere
beheerders die de beleggingen dagelijks
opvolgen, maar een langetermijnvisie
hanteren», aldus de beheerder.
Vermogensbeheer is afhankelijk van
talrijke onzekere factoren. Het is dan
ook niet evident voor beleggers om
het hoofd koel te houden. Een actief
Belgisch aandelenfonds wordt vaak
beheerd op basis van stock picking en
een actief beheer. Value Square heeft
dankzij zijn waardegericht beheer deze
award in 2021 kunnen bemachtigen.
Isabelle de Laminne

Keuze gebaseerd op de kwaliteit
van bedrijfsobligaties
en de economieën geleidelijk weer
open gingen. Soms ging de
aandelenselectie ook ten koste van
het rendement, met name door niet te
beleggen in Abertis Infraestructuras.
De cashpositie in de portefeuille speelde
ook in ons nadeel, aangezien de spreads
in de loop van de periode aanzienlijk zijn
ingenomen,» erkent de beheerder.
Deze eerlijkheid en nederigheid
verdienen een speciale vermelding,
want ze zijn zeldzaam in deze sector!
emittenten zorgde de overwogen
Dit fonds selecteert obligaties op
Maar deze ongelukkige keuzes werden
basis van een bottom-up benadering. positie in UniCredit echter voor
ruimschoots goedgemaakt door andere
een van de grootste belangrijkste
Daarom wordt in de eerste plaats
en betere keuzes. De aandelenselectie
rekening gehouden met de intrinsieke bijdragen tot het rendement van de
in de banksector, de niet-cyclische
portefeuille.
kwaliteit van de bedrijfsobligaties.
consumptiegoederensector en
In de sectoren niet-cyclische en
«Tijdens de periode in kwestie heeft
de energiesector heeft een sterke
cyclische consumptie kregen de
vooral de effectenselectie gezorgd
positieve bijdrage geleverd aan
prestaties van het fonds een boost
voor het meerrendement. De selectie
het relatieve rendement van de
dankzij de overwogen posities in
van de sectoren daarentegen is eerder
portefeuille.
Takeda Pharmaceutical Company,
nefast gebleken voor het fonds.
De Europese Centrale Bank (ECB)
Volkswagen en General Motors. In
De positionering op de rentecurve
heeft een nieuw opkoopprogramma
alle eerlijkheid geven de beheerders
woog ook op de relatieve prestaties,
voor obligaties in het leven geroepen.
van deze bevek toe dat ze bal hebben
terwijl de blootstelling aan de duratie
misgeslagen bij de keuze van bepaalde Dit Pandemic Emergency Purchase
licht positief was,» zegt Peter Becker,
Programme (PEPP), goed voor
aandelen. «De aandelenselectie en
Investment Director bij Capital
nog eens 750 miljard euro aan
de overwogen posities in de sectoren
Group. De onderwogen positie in
brokerage, vermogensbeheer en beurzen bijkomende aankopen bovenop
de banksector heeft echter sterk
bijgedragen tot de relatieve prestaties hebben de relatieve rendementen onder het bestaande programma, kon
kwalitatieve bedrijfsobligaties in
druk gezet. De onderwogen positie in
van het fonds. Het lagerenteklimaat
euro ondersteunen. De overheden
de transportsector is eveneens nefast
heeft de winstmarges van de banken
hebben ook aanzienlijke budgettaire
gebleken in een klimaat waarin de
immers onder druk gezet. Wanneer
economische vooruitzichten opklaarden herstelprogramma’s opgezet om
we kijken naar de individuele

Het fonds Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)
B (USD) van Capital Group heeft het Kristallen Fonds in de
wacht gesleept in de categorie van fondsen die beleggen
in bedrijfsobligaties. Dit fonds belegt hoofdzakelijk
in kwalitatieve bedrijfsobligaties (investment grade)
uitgedrukt in euro, met een minimum van 80%
kwalitatieve bedrijfsobligaties uitgedrukt in euro,
en een minimale blootstelling van 90% aan de euro.

de nationale economieën, de
ondernemingen en huishoudens te
onderstutten. Eind maart konden
de bedrijfsobligatiemarkten dankzij
deze maatregelen weer wat terrein
winnen. «Na de turbulentie door
de gezondheidscrisis werden de
systemische risico’s op de kwalitatieve
bedrijfsobligatiemarkten afgewend
dankzij de ongeziene monetaire en
budgettaire herstelmaatregelen.
Dankzij deze maatregelen kon de
rust op de bedrijfsobligatiemarkten
weerkeren en konden ze weer goed
functioneren,» aldus Peter Becker. Dit
huis houdt vast aan evenwichtige
vooruitzichten voor deze activaklasse.
De spreads op bedrijfsobligaties zijn
niet goedkoop en verrekenen heel
wat positief nieuws, zowel wat de
fundamentals van de bedrijven als
het behoud van het soepel monetair
beleid betreft. Dit verhoogt het risico
op een toekomstige stijging van de
spreads bij negatieve verrassingen.
Niettemin zou de sterke groei van
de wereldeconomie een positief
effect moeten hebben op de
kredietparameters.
De wereldwijde liquiditeit zou de
bedrijfsobligatiemarkten ook nog
een tijd moeten ondersteunen.
Isabelle de Laminne
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Een geloof in aandelen
als rendementsbron
Voor het tweede jaar op rij werd het TreeTop Global Dynamic AH EUR fonds bekroond met
het Kristallen Fonds in de categorie van de dynamische patrimoniale fondsen. Een geloof in
aandelen heeft het fonds in de kaarten gespeeld. «We zijn in dit fonds voor bijna 100% belegd
in wereldwijde aandelen. We beheren het fonds met een sterke overtuiging zonder slaafs de
indices te volgen », zegt Jacques Berghmans, oprichter van TreeTop Asset Management.
Bijzonder aan deze bevek is dat
hij beheerd wordt door meerdere
beheerders. 32,5% van de middelen
volgt namelijk de strategie van Andrew
Dalrymple, terwijl 40% wordt beheerd
door Sharon Hamlyn, waarvan 20%
in Europese small- en midcaps en
20% in opkomende markten. Andrew
Dalrymple en Sharon Hamlyn zijn
de beheerders bij de in Edinburgh
gevestigde beheervennootschap
Aubrey Capital. De ongeveer 25% van
de rest van het kapitaal van de bevek
wordt beheerd door het Sequoia-fonds
van Jacques Berghmans. De TreeTop
Global Dynamic bevek belegt in 150

internationale aandelen. Het fonds van
Andrew Dalrymple is vooral gericht
op groeibedrijven. Het presteerde
ondermaats door de rotatie van groeinaar waardeaandelen eind 2020. «De
stijl en de kwaliteit van het beheer is wat
ons fonds zo succesvol heeft gemaakt. De
beheerstijl die wij in ons fonds hanteren,
heeft altijd superieur gepresteerd na
beurscrashes. Wij weten hoe we moeten
inspelen op correcties door te beleggen in de
veelbelovende sectoren die zwaar gedaald
zijn. Deze aandelen zijn goedkoop en zullen
opnieuw stijgen zodra de economie weer
aantrekt,» zegt Jacques Berghmans.
Het beheer van Sharon Hamlyn in

Europese small- en midcaps is bijzonder
succesvol gebleken. Deze beheerder
beheert geld voor grote gerenommeerde
internationale instellingen. Hij wordt
door bijzonder veeleisende institutionele
cliënten geprezen voor zijn beheer op
basis van overtuigingen. «Zowel Andrew
Dalrymple als Sharon Hamlyn beschikt
over de deskundigheid en ervaring om
de markten gedurende lange perioden
consequent te verslaan. Dankzij die
consistente prestaties hebben we hen
geïdentificeerd en gekozen om een deel van
onze middelen te beheren», onderstreept
Jacques Berghmans. Het Europese smallen midcap universum lijkt regelmatig

Focus op kleine
aandelen
Small- en midcaps zijn een aparte categorie in de Kristallen Fondsen.
Dit jaar sleept het Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity
Fund het Kristallen Fonds in deze categorie in de wacht. Ter
herinnering, Legg Mason werd overgenomen door de Amerikaanse
vermogensbeheerder Franklin Templeton.
Dit fonds richt zich voornamelijk op Amerikaanse small- en
microcaps. Zijn benchmark is de Russell 2000®. Binnen het universum
worden de bedrijven geselecteerd om te kunnen inspelen op wat
de beheerders”opportunistische situaties voor ondergewaardeerde
aandelen zijn.” Dit fonds is in die periode met 98,5% gestegen, tegenover
73,3% voor de Russell 2000 Value Index, de belangrijkste benchmark van
het fonds, en 62,0% voor de Russell 2000 Index over dezelfde periode.
Hoe verklaren we de goede prestaties van dit fonds over één jaar, van 1 juli
2020 tot 30 juni 2021? «Hoewel de aandelenselectie en sectorallocatie hebben
bijgedragen tot de relatieve voorsprong van het fonds ten opzichte van de Russell
2000 Value Index, had de aandelenselectie verreweg het belangrijkste positieve
effect,» aldus Jim Stoefell, een van de beheerders van het Legg Mason
Royce US Small Cap Opportunity Fund. Dit fonds heeft elf sectoren in dit
universum geselecteerd. Al deze sectoren hebben positief bijgedragen
tot de prestaties over de periode van één jaar tot 30 juni 2021. Sommige
sectoren deden het echter beter dan andere. Zo waren de maakindustrie,
de informatietechnologie, de gezondheidszorg en de consumptie de
best presterende sectoren. «De kleinste bijdragen waren afkomstig van
sectoren met een beperkte weging in het fonds. Deze kleinere bijdragen
kwamen van sectoren als nutsbedrijven, basisconsumptiegoederen,
energie en vastgoed. Op sectorniveau hebben zorgverstrekkers en
gezondheidsdiensten, halfgeleiders en uitrustingsgoederen voor
halfgeleiders in de IT-sector en machines in de verwerkende nijverheid
een aanzienlijk positief effect gehad.,» zegt Jim Stoeffel.
Small- en midcaps zijn een activaklasse op zich die diversificatie bieden
in een portefeuille. «Small- en mid-caps hebben beter gepresteerd dan
largecaps over de meeste langetermijnperiodes van drie, vijf, tien jaar of
langer. Maar ze houden ook extra risico’s in. Ze zijn mogelijk niet goed
bekend bij het beleggerspubliek, worden mogelijk niet in belangrijke mate
aangehouden door institutionele beleggers en vertonen mogelijk geen
consistente winstgroei. Ze kunnen ook grilliger evolueren en de spreads
kunnen groter zijn,» merkt Jim Stoefell op. Deze activaklasse is daarom
meer geschikt voor langetermijnbeleggers die meer risico aankunnen.
Isabelle de Laminne

nieuwe beleggingskansen op te leveren.
In dit type portefeuille, dat hoofdzakelijk
is belegd in groeiaandelen, wordt 90%
van het rendement verklaard door de
meerwaarde die wordt gerealiseerd op
de effecten in de portefeuille. De rest
komt van de uitbetaling van dividenden.
Tree Top Asset Management breekt ook
al jaren een lans voor beleggingen op de
aandelenmarkten. «Aandelenmarkten
presteren al sinds 1900 beter dan alle
andere activaklassen. Tegen de huidige
lage rentevoeten verliest men geheid
geld als men in cash of zelfs bepaalde
types obligaties blijft zitten. Daarom
zijn wij voorstanders van beleggingen in
aandelen op lange termijn. De beurs zou
nog verder kunnen stijgen. De activa van
de bedrijven zijn winstgevend gebleven.
Er zijn structurele trends waarin men kan
beleggen. Sommige sectoren zijn heuse
drijvende krachten voor de portefeuilles,
zoals logistiek, technologische innovaties
en gezondheidstechnologie. Bovendien
zijn bepaalde Amerikaanse bedrijven
quasi monopolies, wat ook positief is voor
beleggers,» voegt deze beheerder eraan
toe. TreeTop Asset Management blijft
dan ook rotsvast overtuigd van actief
aandelenbeheer op basis van sterke
overtuigingen.
Isabelle de Laminne

Advertentie
Met zijn nieuwe groeimodel is TreeTop klaar
voor de toekomst
Deze laatste vijf jaren heeft TreeTop Asset Management zijn aanpak helemaal heruitgevonden. Door
samenwerkingen te ontwikkelen met derde beheerders die over een expertise beschikken die gericht is op
de wereldwijde aandelenmarkt. Dit beheertype is nu aangeboden door TreeTop Asset Management via
een combinatie van uitstekende efficiënte actieve vermogensbeheerders en indexfondsen.
Jacques Berghmans richtte midden jaren 2000 de
beheersmaatschappij TreeTop Asset Management op.
Het lot van het bedrijf was lange tijd gekoppeld aan het
succes
van
meerdere
beleggingsfondsen
en
converteerbare obligaties die hij sinds 1988 beheerde
voor Belgische en Engelse financiële instellingen.
Witte raaf
Om zijn productengamma uit te breiden, zocht Jacques
Berghmans « performante beheerders met een
wereldwijde beleggingsbenadering ». Na een eerste
samenwerking met één van de grootse beheerders ter
wereld, heeft hij voortgezocht om uiteindelijk zijn witte
raaf
te
vinden:
in
2014
nam
hij
een
minderheidsparticipatie in het Schotse Aubrey Capital
Management, een beheerder gespecialiseerd in het actief
beheer op de wereldwijde beursmarkten. Het DNA van
Aubrey Capital Management bleek identiek aan dat van
TreeTop: beheerders met een ondernemersgeest die hun
eigen expertise tot het dienst van hun eigen cliënten
willen zetten.
De samenwerking tussen de twee huizen werpt zijn
vruchten af. De TreeTop fondsen zijn gericht op aandelen
van de wereldwijde beurs en actief beheerd. Deze
hebben juist 3 Kristallen Sicav gewonnen in 2 jaar. Dat
bevestigt de rangschikking van TreeTop Asset
Management als een van de leiders op de Belgische
markt voor dit type beheer.
Indexbenadering
« We raden onze cliënten ook aan om een deel van hun
middelen in indexfondsen te beleggen », zegt Jacques
Berghmans. « Een wereldwijd indexfonds biedt zonder te
veel kosten toegang tot een groot deel van de
wereldmarkt en doet de volatiliteit van een
aandelenportefeuille aanzienlijk dalen ».

« TreeTop Asset Management is de
afgelopen vijf jaar radicaal van
gezicht veranderd. »
’
JACQUES BERGHMANS
MEDEOPRICHTER EN BEHEERDER VAN TREETOP ASSET MANAGEMENT

Vermogensoplossingen voor elk profiel
« TreeTop Private »is een dienst voorgesteld door TreeTop
Asset Management Belgium, die gebaseerd is op de
uitgebreide fondsenaanbod. Dit uitgebreide aanbod zorgt
ervoor om beleggingsoplossingen aan te bieden die zijn
afgestemd op elk profiel (dynamisch, evenwichtig of
conservatief), in combinatie met dakfondsen in het bijzonder,
een productengamma die de mogelijheid geeft om te genieten
van actief of indexbeheer, alsook van een multibeheerdersbenadering en die de bronnen van rendement en
rizico’s diversifieert.

Deze publicatie is een promotiedocument met betrekking tot de « TreeTop Private » beleggingsdiensten die TreeTop Asset
Management Belgium kan bieden aan haar cliënten om hen te helpen beleggen. Het is in geen geval een beleggingsadvies.

