Het fonds
EB Target Absolute Return
Het onderliggende PIMCO Income Fund hanteert een
flexibele wereldwijde multi-sectorale obligatiestrategie.
Het streeft ernaar stabiele inkomsten van 4 à 5% uit te
keren door wereldwijd beleggingen te zoeken die de beste
inkomsten genereren én kapitaalgroei op lange termijn
realiseren zonder in te boeten aan kwaliteit of de stabiliteit
van het belegde kapitaal in gevaar te brengen.

Historische rendementen van het fonds
Evolutie van de NIW sinds oprichtingsdatum1

Waarom beleggen in een
multi-sectorale inkomstenstrategie?
Een gebrek aan opportuniteiten bij traditionele
inkomstengenererende beleggingen van hoge
kwaliteit
De rente op staatsobligaties uit ontwikkelde markten
is nog altijd historisch laag. Daardoor is het lastig
voor beleggers om hun doelen te bereiken tegen
aanvaardbare risiconiveaus.

140

130

120

110

100

30/11/12

06/13

06/14

06/15

06/16

06/17

Fonds (basiswaarde = 100)

Jaarlijkse return (%)1
10

9,40%
6,87%

8
6
4

2,97%

2,61%

05/14-05/15

05/15-05/16

0
05/13-05/14

05/16-05/17

Het gevaar van het speuren naar hoge rendementen
Om te compenseren kunnen beleggers geneigd zijn
zich uitsluitend te richten op sectoren met de hoogste
rendementen. Dit kan echter leiden tot concentratierisico’s
en het opgebouwde kapitaal in gevaar brengen.
Een noodzakelijke balans tussen inkomsten en
kapitaalbehoud
In tijden van hoge marktvolatiliteit en stijgende rentes
zijn actief beheerde multi-sectorale inkomsten
strategieën flexibel genoeg om verschillende inkomstenbronnen aan te boren en tevens concentratierisico’s in
een bepaalde sector te vermijden.

Fonds

1

 e rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggende fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract
D
aangerekende beheerskosten. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de p
 remietaks
die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en
“niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214.61.11 – 17JUL145

Waarom in dit fonds beleggen?
Hoge, duurzame inkomsten en kapitaalgroei
Terwijl het fonds zich voornamelijk richt op het
maximaliseren van inkomsten, zoekt het ook
kapitaalgroei op lange termijn en aantrekkelijke
risicogewogen rendementen. Dit betekent dat het
fonds consistente inkomsten tracht uit te keren
zonder in te leveren op kwaliteit en stabiliteit.
Een flexibele multi-sectorale aanpak
In plaats van gewoonweg te mikken op de hoogste
rendementen, is het fonds flexibel genoeg om te
beleggen in de wereldwijde obligatiemarkten en zich
te richten op wat PIMCO denkt dat de aantrekkelijkste
risico-gewogen inkomsten zal opleveren, in eender
welke marktomstandigheden. Het kan ook tactisch
schuiven met de portefeuillewegingen, door zich te
bewegen naar sectoren waarvan ze geloven dat er
aantrekkelijke risicogewogen rendementen kunnen
worden gegenereerd, in dit steeds complexere en aan
volatiliteit winnende beleggingsklimaat.
Aandacht voor risico’s met nadruk op kapitaalbehoud
Het fonds doet uitvoerig kredietonderzoek en profiteert
van PIMCO’s grondige risicobeheer. Het gaat niet puur
op zoek naar rendement en belegt dus niet in obligaties
die volgens PIMCO al te risicovol zijn.

Het fonds in cijfers

6,37%
Het jaalijks totaalrendement als u
vanaf het begin in
het fonds had belegd2

11
Sectoren uit de wereldwijde obligatiemarkt
waarin het fonds belegt3

21
Gemiddeld aantal jaren
ervaring van het team van
portefeuillebeheerders

Bron: PIMCO.
Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten.
2
De rendementen werden berekend op basis van de return
gerealiseerd tussen 30/11/2012 en 30/6/2017 door het
onderliggende fonds PIMCO GIS Income Fund, na aftrek van de
rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn
bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met
de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend
wordt op het contract.
3
Geeft de huidge allocatie weer in staatsobligaties, bankleningen,
hypotheken met en zonder overheidsgarantie, bedrijfsobligaties,
niet-Amerikaanse ontwikkelde landen, High Yield, opkomende
markten, CMBS, ABS (herverpakte kredieten met onderpand) en
cash/andere beleggingen.

