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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

OVERZICHT OP 30.06.2021 (1)

Activaklasse

Gemengd

Regio

Wereldwijd

Benchmark

Samengestelde benchmark*

Vermogen compartiment

(miljoen EUR)

38

Risico- en opbrengstindicator

(2)

321 764 5

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst

Lager risico

Datum van eerste NIW

17.03.2016

Aantal posities in portefeuille

1 085

Morningstar rating (3)

Q Q Q Q W
31.05.2021

* 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI EMU (EUR) NR + 12.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM

EEA Countries (EUR) RI + 37.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI

BELEGGINGSBELEID

Het compartiment is een feeder van een GBF naar Belgisch recht (de master). De doelstelling van de feeder bestaat erin de waarde van het vermogen te
doen stijgen door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in het pensioenspaarfonds BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced (de
master). De master zal een evenwichtige portefeuille samenstellen van aandelen van bedrijven uit de hele wereld en obligaties en andere
schuldbewijzen in diverse munten. In ondergeschikte mate kan de master ook in andere activa beleggen. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit
aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende
sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die
leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft
minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
De master bevordert milieu- en sociale kenmerken en legt daarbij de nadruk op sociale, milieu- en bestuurskwesties door de toepassing van
uitsluitingen en door ESG-integratie.
De master sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in
gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen
voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen
voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede),
maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
De master wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 7,5% MSCI World ex-EMU
(USD) NR + 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 32,5% MSCI EMU (EUR) NR + 12,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA
Countries (EUR) RI + 37,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de
prestatie. Het is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
De master kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE's of ICB's. Ze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor
duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een
onderliggend fonds het label zes maanden na de aankoopdatum niet heeft behaald of het label verliest, zal dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
10 dagen moeten worden verkocht.
Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl.
Na
afdekking mag de blootstelling van de master aan andere valuta's dan de euro maximaal 20% bedragen.
Bij de samenstelling van de feeder wordt altijd rekening gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen
kunt genieten.
Gelet op de periodiek terugkerende kosten van de fondsen, liggen de kosten van een belegging in de feeder, in combinatie met zijn belegging in de
master, iets hoger dan de kosten van een directe belegging in de klasse Classic van de master. Er kan een klein verschil zijn tussen de resultaten en
kosten van de feeder en die van de master doordat de feeder tot 5% van zijn vermogen kan beleggen in contanten.
Een transactie in de feeder die door de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening wordt ontvangen vóór 12.00 uur zal diezelfde dag ook
worden uitgevoerd in de master, om te verzekeren dat een belegging in de feeder op dezelfde manier wordt behandeld als een directe belegging in de
master.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

(4)

Met “fonds” wordt de rechtsvorm bedoeld van de icb die wordt vermeld in het deel Kenmerken van dit document.

Het betreft de beleggingsstrategie zoals omschreven in het de Essentiële beleggersinformatie. Het kapitaal en/of het rendement zijn/worden niet

gegarandeerd of beschermd.

De essentiële beleggersinformatie (EBi) en het prospectus moeten worden gelezen voorafgaand aan de inschrijving. Het meest recente Prospectus, de

essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Asset

Management België of online op www.bnpparibas-am.be
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Fiscaliteit: Op uw 60ste verjaardag of 10 jaar na de opening van uw pensioenspaarcontract (indien contract aangegaan vanaf 55 jaar), wordt het
contract onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen van 8%. De vervroegde inningen van 1% die ingehouden worden gedurende de jaren 2015
tot en met 2019 voor contracten aangegaan vóór eind 2014, worden in mindering gebracht van de eindtaks. In geval van terugbetaling vóór de leeftijd
van 60 gebeurt de belastingheffing via de personenbelasting en wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Alle informatie betreffend de fiscaliteit vindt u
terug in het prospectus. Een vervroegde terugbetaling is nooit fiscaal voordelig.
(1) Alle gegevens en prestaties zijn op deze datum van toepassing tenzij anders vermeld.

(2) Raadpleeg de rubriek "Risicoprofiel" van dit document voor een volledige beschrijving van de risico's.

(3) Morningstar Inc., alle rechten voorbehouden. De sterrangschikking van Morningstar staat op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 de maximale score is.

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf?cid=RED_EOL0001

(4) Label toegekend te Brussel op 30 oktober 2020 door het Central Labelling Agency en geldig gedurende 1 jaar (onder voorbehoud van tussentijdse herziening). Voor meer

informatie over het label, consulteer www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het

compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor

meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.
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DETAILS

Provisies

3,00%Maximale instapvergoeding

0,00%Maximum Redemption Fee

1,25%Werkelijke lopende kosten

(31.12.20)

1,00%Maximale beheerkosten

N/ATOB bij uitstap uit het

kapitalisatieaandeel

N/ARoerende voorheffing *

Kerncijfers

126,43NIW (30.06.21)

127,01Hoogste NIW op 12 maanden (14.06.21)

110,57Laagste NIW op 12 maanden (28.10.20)

38,20Vermogen compartiment (miljoen Euro)

100,00Eerste NIW

0Minimale inleg bij eerste inschrijving

Codes

BE6258244951ISIN-code

Voor meer informatie

BNP Paribas Asset Management publiceert de vereiste wettelijke

informatie (netto-inventariswaarden en dividenden) op de website van

Beama www.beama.be/nl/niw

Kenmerken

Juridische vorm Compartiment van de GBF (Gemeenschappelijk beleggingsfonds) van het type pensioensparen

METROPOLITAN-RENTASTRO naar Belgisch recht

Benchmark 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI EMU

(EUR) NR + 12.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI +

37.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI

Domicilie België

Eerste NIW datum 17.03.2016

Fondsbeheerder Bart  VAN POUCKE

Beheermaatschappij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Gedelegeerd beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited

Gedelegeerd beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Bewaarder BNP Paribas Securities Services Brussels Branch

Basisvaluta van het compartiment EUR

Financiële dienst BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Looptijd onbeperkt

*Roerende voorheffing : Belasting op de meerwaarde (kapitalisatieaandelen en distributieaandelen indien gedeeltelijke uitkering van de inkomsten) en op de dividenden

(distributieaandelen). De belasting op de meerwaarde is van toepassing op compartimenten die meer dan 10% obligaties bevatten.
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RENDEMENT **

Jaarlijks rendement (%) (EUR) 10 jaar
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COMPARTIMENT BENCHMARK
A

B

A - 02/1987-03/2016: De voor deze periode vermelde resultaten zijn die van het masterfonds, BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED [Classic, C].  
B - 04/2016 - 02/09/2019 : Tijdens deze periode had het fonds een ander beleggingsbeleid.
Bron voor berekening: BNP Paribas Asset Management.

Actuariële rendementen op 30.06.2021 (in %) (EUR)

1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds de oprichting

AANDELEN 13,56 4,37 4,79 6,60

BENCHMARK 16,48 5,97 6,16 7,09

sinds 30.06.2020 sinds 29.06.2018 sinds 30.06.2016 sinds 28.02.1987

02/1987-03/2016: De voor deze periode vermelde resultaten zijn die van het masterfonds, BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED [Classic, C].

04/2016 - 02/09/2019 : Tijdens deze periode had het fonds een ander beleggingsbeleid.

**Het vermelde rendement heeft betrekking op afgelopen jaren en is geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Voor de distributie-eenheden worden de 
rendementen berekend op basis van de veronderstelling dat de dividenden worden herbelegd.

Deze rendementen omvatten de vergoedingen en belastingen die door het compartiment worden gedragen en omvatten niet die welke door de houder worden gedragen, zoals 
commissies, vergoedingen en mogelijke belastingen met betrekking tot uitgiften en terugkopen van rechten van deelneming. Wij nodigen u uit om uw adviseur te raadplegen voor 
meer informatie.

Bron voor berekening: BNP Paribas Asset Management.
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POSITIES: % VAN DE PORTEFEUILLE

Type actiefBelangrijkste posities*

4,97 GeldmarktfondsenBNPP MOIS ISR X C

2,66 VastrentendeITALY (REPUBLIC OF) 1.20 PCT 01-APR-2022

1,21 VastrentendeITALY (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 01-JUL-2025

1,12 AandelenANHEUSER BUSCH INBEV SA

1,01 VastrentendeITALY (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 01-FEB-2026

0,97 VastrentendeITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 15-JUL-2026

0,96 AandelenWAREHOUSES DE PAUW NV REIT

0,91 VastrentendeSPAIN (KINGDOM OF) 2.15 PCT 31-OCT-2025

0,85 VastrentendeBELGIUM (KINGDOM OF) 0.80 PCT 22-JUN-2027

0,85 AandelenASML HOLDING NV

1 085Aantal posities in portefeuille

Bron voor alle gegevens: BNP Paribas Asset Management.

Samenstelling volgens land - Aandelen (%)

19,16Frankrijk

19,05België

14,01Duitsland

10,32Verenigde Staten

6,95Italië

6,72Nederland

4,43Verenigd Koninkrijk

3,60Republiek Ierland

2,86Finland

2,62Spanje

10,26Overige

Totaal 100,00

Samenstelling volgens rating - Obligaties (%)

10,94AAA

3,30AA+

9,52AA

7,79AA-

5,25A

12,80A-

7,27BBB+

7,31BBB

28,40BBB-

7,31Overige

0,10Geen rating

Totaal 100,00

Bron voor alle gegevens: BNP Paribas Asset Management.Bron voor alle gegevens: BNP Paribas Asset Management.

Blootstelling per beleggingsklasse (%)

53,08Aandelen

40,67Vastrentende waarden

6,25Liquiditeiten

Totaal 100,00

Bron voor alle gegevens: BNP Paribas Asset Management.
*Wanneer het fonds in ICB’s belegt, is het mogelijk dat sommige ICB’s niet openbaar worden verkocht in België.
Bronnen: Fitch, Moody's, S&P.
Fitch : https://www.fitchratings.com/jsp/general/RatingsDefinitions.faces?context=5&detail=505&context_ln=5&detail_ln=500

Moody’s : https://www.moodys.com/Pages/amr002002.aspx. S&P : https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
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RISICO

Risico- en opbrengstindicator

321 764 5

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst

Lager risico

: lager risico, : hoger risico. SRRI: Synthetic
Risk and Reward Indicator. Hoe hoger het risico,
hoe langer de aanbevolen beleggingshorizon.

Beleggingen in compartimenten zijn onderhevig aan marktschommelingen en de risico's die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van de

beleggingen en de inkomsten die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke belegging niet

terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment omvat een risico van kapitaalverlies.

Dit compartiment kan ook met de volgende andere risico’s gepaard gaan:

vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.
risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een

daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat

een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.
ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door

een gebrek aan kopers.

RISICOANALYSE

FondsRISICOANALYSE

Volatility 9,84

Information ratio -0,97

Sharpe ratio 0,49

Modified Duration (obligaties) 4,75

(3 jaar, maandelijks)

DISCLAIMER

Dit document is uitgegeven en opgesteld door BNP Paribas Asset Management Belgium N.V.*.
Deze inhoud is geen beleggingsadvies.
Dit document verwijst naar bepaalde financiële instrumenten (de ‘Financiële instrumenten’), goedgekeurd en conform de regelgeving in hun
rechtsgebied van registratie. Er werden geen handelingen gesteld om een openbaar aanbod van het/de Financiële Instrument(en) in enig grondgebied
toe te laten, dan deze vermeld in het meest recente prospectus, aanbiedingsdocument of enig ander informatiemateriaal, zoals van toepassing, van
het/ de desbetreffende Financiële Instrument(en), waar dergelijke handelingen vereist zouden zijn, in het bijzonder in de Verenigde Staten voor
personen van de VS (zoals gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933). Vooraleer zich in te schrijven in een land waar de
Financiële Instrumenten werden geregistreerd, dienen beleggers na te gaan welke juridische beperkingen er zouden kunnen gelden in verband met de
inschrijving, de aankoop, het bezit of de verkoop van de Financiële Instrumenten.

Beleggers moeten hun eigen juridische en fiscale adviseurs raadplegen met betrekking tot wettelijke, boekhoudkundige, belastings- of domiciliekwesties
alvorens te investeren in de Financiële Instrumenten om een onafhankelijk oordeel te vellen over de geschiktheid en gevolgen van een belegging erin,
indien toegestaan. Gelieve te noteren dat het risiconiveau varieert naargelang de verschillende types van beleggingen, indien opgenomen in deze
website, en dat er geen enkele garantie kan worden gegeven dat een belegging gepast, geschikt of rendabel zal zijn voor de beleggingsportefeuille van
een klant of ogelijke klant. Gelet op de economische en marktrisico’s kan geen enkele garantie worden gegeven dat de financiële instrumenten hun
beleggingsdoelstellingen zullen halen. Rendementen kunnen onder meer worden beïnvloed door beleggingsstrategieën of -doelstellingen van de
Financiële Instrumenten en door materiële economische en marktomstandigheden, met inbegrip van rentetarieven, marktvoorwaarden en algemene
marktomstandigheden. De diverse op de Financiële Instrumenten toegepaste strategieën kunnen een aanzienlijke impact hebben op de resultaten die in
dit document zijn weergegeven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en de waarde van de beleggingen in de
financiële instrumenten kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet terugkrijgen. In de gegevens over resultaten, indien
weergegeven in dit document is geen rekening gehouden met de provisies en kosten die aan de uitgifte of terugkoop zijn verbonden noch met taksen.

* BNP Paribas Asset Management Belgium NV Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel, België, RPM/RPR 0882.221.433

Morningstar-rating © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin opgenomen is: (1) is eigendom van Morningstar en/of
haar content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch
Morningstar noch haar content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De

Pagina 6 van 9



METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE BALANCED Fund Factsheet Classic, Kapitalisatie Marketingcommunicatie

in het verleden behaalde resultaten zijn geen waarborg voor toekomstige resultaten.
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Absolute prestatiestrategie
Absolute-returnfondsen streven ernaar om via geavanceerde vermogensbeheertechnieken positieve rendementen te realiseren. Deze technieken

omvatten bijvoorbeeld shortverkopen, termijncontracten, opties, derivaten, arbitrage, hefboomwerking en niet-conventionele activa.

Alpha
Alfa is een maatstaf van de toegevoegde waarde die door een actieve portefeuillebeheerder wordt gegenereerd vergeleken met een passieve

blootstelling aan een benchmark. Een positieve alfa wijst op een hoger rendement dan de benchmark, een negatieve alfa op een lager rendement dan

de benchmark. Een eenvoudige manier om de alfa te berekenen is om de excess return van een fonds te vergelijken met het rendement van de

benchmark. Het verschil is de alfa van het fonds. Dit is gebaseerd op het rendement van de benchmark aangepast met de Bêta van de portefeuille (zie

definitie van Bêta voor meer informatie) Zo betekent een alfa van 0,50 dat het rendement van de portefeuille 0,50% hoger was dan het marktrendement

(rendement van de benchmark aangepast met de Bêta van de portefeuille).

Basisconsumptie
De sector van de basisconsumptie omvat bedrijven die essentiële goederen en diensten verkopen (voeding, persoonlijke verzorging,

schoonmaakproducten, tabak). Het is moeilijker om te snoeien in basisuitgaven dan in uitgaven voor luxegoederen, vakanties of elektronica, vooral in

moeilijke economische tijden. Als zodanig is deze sector in wezen de tegenpool van die van de duurzame consumptie.

Bêta
Bêta is een maatstaf van het marktrisico van een portefeuille waarbij de markt vertegenwoordigd wordt door financiële indices (zoals de MSCI World)

die in lijn zijn met de richtlijnen van de portefeuille. De maatstaf meet de gevoeligheid van het rendement van de portefeuille voor het

marktrendement. Ter illustratie: een Bêta van 1,5 betekent dat de portefeuille met 1,5% stijgt als de markt 1% rendeert. In wiskundige termen is de Bêta

de correlatie tussen de portefeuille en de markt vermenigvuldigd met hun volatiliteitsratio.

Derivaten
Derivaten zijn financiële instrumenten. Er zijn 'vaste' derivaten, die contant worden afgewikkeld (valutatermijncontracten, swaps, futures), en

'voorwaardelijke' derivaten, bijvoorbeeld call- of putopties die de koper van de optie een recht verlenen.

Duurzame consumptie
De sector van de duurzame consumptie omvat bedrijven die niet-essentiële goederen en diensten verkopen (luxeartikelen, media, auto's, merkkleding,

restaurants, hotels, elektronica). Het is gemakkelijker om op dergelijke discretionaire uitgaven te besparen dan bijvoorbeeld op uitgaven voor voeding,

vooral in moeilijke economische tijden. Als zodanig is deze sector in wezen de tegenpool van die van de basisconsumptie.

ESG-criteria
Niet-financiële criteria die in het kader van SRI (Socially Responsible Investment --- duurzaam en verantwoord beleggen) in aanmerking worden

genomen bij de effectenselectie. De SRI-beheerder baseert zijn beleggingskeuzes op ESG-criteria (milieugebonden, sociale en bestuursgebonden

criteria). 'E' staat voor environment of milieu: de beheerder gaat na welke directe of indirecte impact de activiteiten van de onderneming hebben op het

milieu, bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, het preventiebeleid voor zware ongevallen of het beleid inzake afvalbeheer. 'S' staat voor sociale

criteria: welke impact hebben de activiteiten van de onderneming op haar werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen?

Houdt de onderneming zich bijvoorbeeld aan alle internationale normen van het arbeidsrecht? Wat voor personeelsbeleid voert de onderneming? 'G'

staat tot slot voor 'governance': de beheerder beoordeelt hoe de onderneming wordt geleid, gecontroleerd en bestuurd.

FCP
Gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Fondsen
Instelling voor collectieve belegging in effecten waarvan de deelbewijzen gekoppeld kunnen zijn aan een of meer compartimenten die doorgaans

beleggen in verschillende geografische gebieden. In dit geval kan 'fonds' ook 'compartiment' betekenen.

High Yield Obligaties / Credit Crossover
Hoogrentende obligaties met bijna een rating van investment-grade of omgekeerd. Vaak verwijst dit begrip naar effecten die van verschillende

ratingbureaus een verschillende rating hebben gekregen (hoogrentend of investment-grade).

Hoog rendement
Uitgiften van hoogrentende obligaties zijn leningen die doorgaans de vorm aannemen van een obligatie op 5, 7 of 10 jaar. Het betreft obligaties die zijn

uitgegeven door bedrijven die zich in zogenaamde 'turnaround'-situaties bevinden of die over weinig financiële draagkracht beschikken, met andere

woorden een hoge schuldenlast. Ze hebben een rating, zoals toegekend door een ratingbureau, van minder dan BBB-. Deze effecten gaan dus zowel

gepaard met een hoge vergoeding als met een hoog risico.

Information Ratio
De informatieratio is een voor risico gecorrigeerd rendement dat de excess return van de portefeuille vergeleken met zijn benchmark (zogeheten actief

rendement) afzet tegen zijn tracking error.

Instrumenten / Investeringen / Producten / Alternatieve investeringen
Instrument/belegging/product dat niet behoort tot de traditionele activaklassen, nl. aandelen, obligaties en contanten. Alternatieve instrumenten zijn

onder meer beursgenoteerd vastgoed, grondstoffen, derivaten en speculatieve fondsen.

Investment Grade
Een rating van beleggingskwaliteit of investment-grade die door een ratingbureau wordt toegekend, stemt overeen met een hoge kredietwaardigheid

(geringe kans dat de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen).

Liquiditeit en dergelijke
Contanten en met contanten gelijk te stellen instrumenten omvatten met name termijndeposito's, valutatermijncontracten, depositobewijzen en repo's.
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Listed Index Fund (ETF)
Trackers (exchange-traded funds of ETF's) zijn fondsen die op de beurs kunnen worden verhandeld. Ze kunnen beleggen in aandelen, obligaties of

grondstoffen. Doorgaans volgen ze het rendement van een marktindex (bijvoorbeeld de MSCI) en worden ze continu genoteerd, waarbij de koers dicht

in de buurt ligt van hun theoretische intrinsieke waarde. Trackers bieden beleggers voordelig toegang tot passief beheerde, liquide en gediversifieerde

portefeuilles.

Modified Duration (obligaties)
Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging
van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de
duration.

Opkomende markten
Een opkomende markt is een land dat aan bepaalde, maar niet alle criteria van een ontwikkelde markt voldoet, en als dusdanig niet als volwaardige

ontwikkelde markt kan worden beschouwd.

R²
De correlatiecoëfficiënt geeft de sterkte en de richting van een lineaire relatie tussen het rendement van het fonds en de benchmark aan. De coëfficiënt

is een element van [-1,1], waarbij 1 gelijk is aan een perfect gecorreleerde stijgende lineaire relatie, -1 gelijk is aan een perfect gecorreleerde dalende

lineaire relatie, en 0 betekent dat er geen lineaire correlatie is.

Sharpe Ratio
De Sharpe ratio is de excess return van de portefeuille ten opzichte van de risicovrije rente gedeeld door zijn volatiliteit.

Valutacontract/Swap
Een swap is een overeenkomst tussen twee entiteiten om op verschillende data en binnen een specifieke termijn kasstromen uit te wisselen. De

kasstromen kunnen verplicht of optioneel zijn, de bedragen kunnen vooraf gekend of variabel zijn en voor de betaling kunnen meerdere valuta’s

worden gebruikt.

Tracking Error
De tracking error meet de volatiliteit van excess returns van een portefeuille vergeleken met zijn benchmark.

UCI (beleggingsfonds) / ICBE
Een icb is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid biedt om een deel van een collectieve in effecten belegde en professioneel beheerde

portefeuille te houden. Icb's omvatten beveks (beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal), GBF's (gemeenschappelijke beleggingsfondsen)

en abi's (alternatieve beleggingsinstellingen,die niet vallen onder de Europese richtlijn 2009/65/EG).

Volatiliteit
De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersiemaatstaf beoordeelt de onzekerheid van activaprijzen, die

vaak omschreven wordt als het eraan verbonden risico. De volatiliteit kan ex-post (achteraf) of ex ante (vooruitlopende schatting) worden berekend.

Een glossarium van de financiële termen op dit document vindt u op http://www.bnpparibas-am.be
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