NN Fondsengamma in tak 23
INTERNEFONDSEN / FIILOSOFIE (1)/
BEHEERDER (2)/
LINK MORNINGSTAR

ISIN-CODE
ONDERLIGGENDE
FONDSEN

MORNINGSTAR RATING /
RATING ANALISTEN OP
30/09/2019 (3)

GELIJKWAARDIG JAARLIJKS
RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
1 jaar (5)

3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
30/09/2019 (6)

SEGMENTEN : Retail, Zelfstandigen en/of
Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

AANDELENFONDSEN
NN CARMIGNAC COMMODITIES FUND - AANDELEN SECTOR GRONDSTOFFEN
Dit fonds is een fonds van internationale aandelen dat voornamelijk in edel- en industriële metalen, energie, hout en landbouwgrondstoffen belegt. Het is gericht op het behalen van de beste groeimogelijkheden door de actieve selectie van waarden met een hoog
groeipotentieel.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GUI&tab=14&DocumentId=144392b5acba493485aebc56c7cf3646&Format=PDF
Carmignac Gestion SA

LU0164455502

 / Geen notering

-17.70%

1.85%

-0.91%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN CARMIGNAC EMERGENTS FUND - AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN
Dit fonds wordt discretionair beheerd met een ‘‘asset allocation’’ beleid van belegging in waarden van opkomende landen, vooral in aandelen maar ook in obligaties.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F8J&tab=14&DocumentId=6d07fcfdd94e38a131cf7baa3168f0e8&Format=PDF
Carmignac Gestion SA

FR0010149302

 / Geen notering

-18.60%

-0.64%

1.75%

NN LIFE SELECT DIVIDEND FUND - AANDELEN EUROPA FLEX-CAP
Dit fonds is gericht op het behalen van een aantrekkelijk en stabiel absoluut rendement met vaste jaarlijkse inkomsten. Na zorgvuldige analyse wordt een portefeuille samengesteld uit aantrekkelijk gewaardeerde, stabiele Europese ondernemingen met een
gezonde financiële basis en een hoog dividendenrendement.
http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06131&tab=14&DocumentId=0212dd970bd4b8b24b4d22ca92efe738&Format=PDF
NN Investment Partners

NL0000292746

/Geen notering

-16.09%

-2.90%

0.56%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN FINANCIERE DE L’ECHIQUIER AGRESSOR FUND - AANDELEN EUROPA FLEX-CAP
Dit fonds maakt van Europese waarden (“stock picking”) en “trading” zijn voornaamste investeringsgebieden. Zo worden langetermijnvooruitzichten en verrichtingen op zeer korte termijn verenigd. Het is gericht op het behalen van prestatie op lange termijn.
Minimum 60% van het actief van het fonds wordt belegd in aandelen (middelmatig/hoog risico).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04QCF&tab=14&DocumentId=2fecd27de0d542ce019801e2b533b247&Format=PDF
Financière de l’Echiquier

FR0010321802

 / Geen notering

-24.76%

-6.09%

-0.70%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN FIDELITY AMERICA FUND - AANDELEN VS LARGE-CAP GEMENGD
Dit fonds investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit fonds kan gebruik maken van
derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06WSH&tab=14&DocumentId=b60dbef0895e4ba1b464c4fe9923ca89&Format=PDF
Fidelity (Luxembourg)
LU0251127410
-2.26%
/Neutral

1.80%

9.58%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

INTERNEFONDSEN / FIILOSOFIE (1)/
BEHEERDER (2)/
LINK MORNINGSTAR

ISIN-CODE
ONDERLIGGENDE
FONDSEN

MORNINGSTAR RATING /
RATING ANALISTEN OP
30/09/2019 (3)

GELIJKWAARDIG JAARLIJKS
RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
1 jaar (5)

3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
30/09/2019 (6)

SEGMENTEN : Retail, Zelfstandigen en/of
Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

AANDELENFONDSEN
NN FIDELITY PACIFIC FUND - AANDELEN AZIË-PACIFIC INCL. JAPAN
Dit fonds investeert minstens 70% in bedrijven uit de regio Asia Pacific, inclusief maar niet beperkt tot Japan, Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan en Thailand. Dit fonds kan gebruik
maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001WLJ&tab=14&DocumentId=d14f97472310d59e7e375bb4e2d3c534&Format=PDF
Fidelity (Luxembourg)
LU0368678339
-15.41%
/Silver

2.09%

6.57%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN FIDELITY WORLD FUND - AANDELEN WERELDWIJD LARGE-CAP GEMENGD
Dit fonds investeert minstens 70% in aandelen van ondernemingen over de hele wereld. Het is, bij de selectie van bedrijven, niet onderhevig aan beperkingen wat regio, sector of grootte betreft. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de
beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. Het is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het onderliggend fonds. Het kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te
verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000W422&tab=14&DocumentId=280f32120747a134261d354dd1491268&Format=PDF
Fidelity (Luxembourg)

LU1261432659

/Silver

-7.53%

3.05%

/

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - AANDELEN EUROPA LARGE-CAP GEMENGD
Dit fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een portefeuille bestaande uit Europese bedrijven met de nadruk op grote bedrijven. Minstens 70% van het totale vermogen zal worden belegd in aandelen of aan aandelen gerelateerde
instrumenten van bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land, of die hun hoofdzetel hebben buiten Europa, maar voornamelijk actief zijn in Europa, of holdings waarvan de belangen voornamelijk belegd worden in bedrijven die hun hoofdzetel
hebben in een Europees land. De regioverdeling ligt niet vast; het hanteert flexibele wegingen. De aandelenselectie gebeurt op basis van de economische vooruitzichten van de individuele ondernemingen en het algemeen ondernemersklimaat. Tot 30% van de
totale activa kan worden belegd in contanten en equivalenten van contanten, geldmarktinstrumenten, aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven of andere entiteiten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen, of schuldpapier
van wereldwijde emittenten.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ABY&tab=14&DocumentId=167e7d36609a73c0609e0a335ddabbb2&Format=PDF
Invesco Management

LU0028118809

 / Geen notering

-14.64%

-2.31%

0.66%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN BLACKROCK ISHARES MSCI EUROPE SRI FUND - AANDELEN EUROPA LARGE CAP GEMENGD - BEDRIJFSAANDELEN DIE AAN EEN DUURZAME BELEGGINGSSTRATEGIE VOLDOEN
Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit Europese bedrijven die voldoen aan bepaalde ESG (ecologische, sociale en governance)-criteria. De referentie-index is MSCI Europe SRI (EUR).SRI betekent Socially Responsible
Investment.
http://www.morningstar.be/be/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000SKUT&tab=14&DocumentId=2352c8889cbfd88caf3a7c3127a0d824&Format=PDF
BlackRock Advisors (UK) Limited

IE00B52VJ196

 Geen notering

-7.63%

0.95%

3.81%

4

Employee Benefits

INTERNEFONDSEN / FIILOSOFIE (1)/
BEHEERDER (2)/
LINK MORNINGSTAR

ISIN-CODE
ONDERLIGGENDE
FONDSEN

MORNINGSTAR RATING /
RATING ANALISTEN OP
30/09/2019 (3)

GELIJKWAARDIG JAARLIJKS
RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
1 jaar (5)

AANDELENFONDSEN

3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
30/09/2019 (6)

SEGMENTEN : Retail, Zelfstandigen en/of
Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

NN BLACKROCK ISHARES CORE MSCI WORLD FUND - AANDELEN WERELDWIJD LARGE CAP GEMENGD
Het fonds, streeft naar een rendement door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de MSCI World Index, de referentie-index, weerspiegelt.
http://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000LZZD&tab=14&DocumentId=8cf28849f74937ac662d3c685db7a59b&Format=PDF
BlackRock Advisors (UK) Limited

IE00B4L5Y983

/Silver

-5.13%

4.26%

8.62%

4

Employee Benefits

NN BLACKROCK ISHARES CORE S&P 500 FUND - AANDELEN VS LARGE CAP GEMENGD
Het fonds heeft als doelstelling te streven naar een rendement door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P 500, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
http://www.morningstar.be/be/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00013VX5&tab=14&DocumentId=a5f5f01b040deae6d30a10fcddfd62ea&Format=PDF
BlackRock Advisors (UK) Limited
IE00B5BMR087
-1.05%
6.62%
12.20%
4
Employee Benefits
/Gold
NN LIFE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - AANDELEN WERELDWIJD LARGE-CAP GROEI
Dit wereldwijd aandelenfonds belegt expliciet duurzaam, dus met eerbied voor het evenwicht tussen mens, milieu, maatschappij en meerwaarde. Controversiële activiteiten (wapens, tabak, gokken, …) worden uitgesloten en daarnaast selecteren de beheerders
alleen de meest duurzame bedrijven in een sector of regio.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NML&tab=14&DocumentId=39ef32d29f5fb1375614777cf15e4dff&Format=PDF
NN Investment Partners
LU0119216553
-7.20%
1.89%
6.25%
4
Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
/Bronze
NN NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - AANDELEN SECTOR ECOLOGIE
Het Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund werd in 2008 gelanceerd om te beleggen in innovatieve bedrijven die een duurzame maatschappij willen bevorderen en aantrekkelijke rendementen genereren door op de onderzoekslacune in dit gebied in te
spelen.
https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001AKN
 Geen notering
Nordea Investment Management AB
LU0348926287
-13,33%
5,18%
7,43%
NN NORDEA GLOBAL REAL ESTATE FUND - AANDELEN SECTOR ONROEREND GOED - WERELDWIJD INDIRECT
van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren door wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die voornamelijk in de onroerendgoedsector actief zijn ('REITs').

4

Retail en Zelfstandigen
De beleggingsdoelstelling

Nordea Investment Management AB
LU0705259769
-2,59 %
1,07%
8,27 %
3
Retail en Zelfstandigen
 Geen notering
NN PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION FUND - AANDELEN WERELDWIJD
Pictet-Global Megatrend
Selection streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in sterke bedrijven met innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die voortvloeien uit wereldwijde megatrends. Dit zijn fundamentele veranderingen die voor lange termijn onze maatschappij, economie en
dagelijks leven vormgeven.
https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000026WJ
Pictet Asset Management S.A.

LU0386882277

/Bronze

-6,71 %

3,18 %

7,21 %

4

Retail en Zelfstandigen

NN SKAGEN KON-TIKI FUND - AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN
Het fonds beschikt over een internationaal beleggingsmandaat, maar wordt verzocht minstens 50% van het vermogen te beleggen in opkomende markten. Het fonds is op zoek naar laaggeprijsde kwaliteits-ondernemingen, die ondergewaardeerd en weinig
gevraagd zijn, en gekenmerkt worden door een zwak imago. Om de risico’s te beperken probeert het fonds een redelijk geografisch en sectoraal evenwicht te bewaren.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000GGNP&tab=14&DocumentId=39dfd576b1df57e20a7d1e3a38c9a279&Format=PDF
Skagen AS

NO0010140502

 / Geen notering

-16.68%

3.05%

0.96%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
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NN TREADNEEDLE GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND - AANDELEN WERELDWIJD SMALL-CAP
Het doel van het Fonds is
het door u belegde bedrag te laten groeien. Het Fonds belegt minimaal twee derde van zijn activa in aandelen van kleinere bedrijven wereldwijd. De kleinere bedrijven waarin het Fonds belegt, zullen doorgaans niet groter zijn dan die staan genoteerd in de MSCI
World Small Cap Index. Ook mag het Fonds in andere dan bovengenoemde aandelenklassen en instrumenten beleggen.
https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M1MH
Threadneedle Management Luxembourg
LU0570870567
-3,14%
6,68 %
10,10 %

4
NN TRIODOS SUSTAINABLE EQUITY FUND - AANDELEN WERELDWIJD LARGE-CAP GROEI
Dit ethische fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die aan een duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

Retail en Zelfstandigen

https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001FWF
Triodos Investment Management

LU0278271951

 /Geen notering

-2.50%

0.88%

6.70%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

GEMENGDE FONDSEN
NN BL EMERGING MARKETS FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EMERGING MARKETS
De doelstelling is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen en obligaties van de groeilanden. De strategische assetallocatie is 75% in aandelen en 25% in obligaties. Het gedeelte aandelen kan variëren van 60% tot 100%. De beheerder gaat op zoek
naar kwaliteitsondernemingen met een duidelijk concurrentievoordeel, waardoor ze rendabel zijn en regelmatig een hoge vrije cashflow genereren. Het accent wordt in het bijzonder gelegd op de waarderingen van de ondernemingen.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LPEG&tab=14&DocumentId=db6a173893b64fcb9efc8223dba0e9eb&Format=PDF
Banque de Lux. Investments SA
LU0495664178
-8.54%
 / Geen notering

0.83%

1.92%

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN CARMIGNAC PATRIMOINE FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EUR NEUTRAAL – WERELDWIJD
Dit gediversifieerd fonds belegt wereldwijd in internationale aandelen en obligaties. Het is gericht op het behalen van een vast rendement door een actief beheer, zonder zich aan bepaalde streken of investeringssectoren te moeten houden. Minstens 50% van het
actief blijft doorlopend belegd in obligaties en / of monetaire producten om de risico’s van kapitaalschommelingen te beperken.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F90&tab=14&DocumentId=9f50c2bd4612b15d9c1faefe9d9f1f44&Format=PDF
Carmignac Gestion SA
FR0010135103
-11.29%
 / Neutral

-2.66%

0.21%

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN DNCA INVEST EUROSE FUND - MIXFONDS EUR DEFENSIEF – EUROPA
Het fonds is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro’s en streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn (minimum 3 jaar) een
hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. Investeringszone: Europese Unie.
www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001AI5&tab=14&DocumentId=bc36afbb67b7475f1aa0a197dd9f953f&Format=PDF
DNCA Finance Luxembourg
LU0284394235
-6.42%
/Silver
NN LIFE MULTI INVEST LOW FUND - MIXFONDSEN EUR DEFENSIEF – WERELDWIJD
Het fonds richt zich op vermogensgroei op middellange termijn en dit door middel van een gediversifieerd beheer met een nadruk op hoofdzakelijk obligaties.
NN Investment Partners
/
/
-6.79%

0.15%

1.49%

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

/

/

2

Zelfstandigen en Employee Benefits

/

2

Zelfstandigen en Employee Benefits

/

3

Zelfstandigen en Employee Benefits

/

4

Zelfstandigen en Employee Benefits

NN LIFE MULTI INVEST MEDIUM LOW FUND - MIXFONDS EUR FLEXIBLE – WERELDWIJD
Het fonds richt zich op vermogensgroei op middellange termijn en dit door middel van een gediversifieerd beheer met een nadruk op obligaties.
NN Investment Partners
/
/
-7.63%
/
NN LIFE MULTI INVEST MEDIUM FUND - MIXFONDS EUR NEUTRAAL - WERELDWIJD
Het fonds richt zich op vermogensgroei op middellange of lange termijn en dit door middel van een gediversifieerd beheer, gebalanceerd tussen aandelen en obligaties.
NN Investment Partners
/
/
-9.14%
/
NN LIFE MULTI INVEST HIGH FUND - MIXFONDS EUR OFFENSIEF - WERELDWIJD
Het fonds richt zich op vermogensgroei op middellange of lange termijn en dit door middel van een gediversifieerd beheer, met de nadruk op aandelenmarkten.
NN Investment Partners
/
/
-11.20%
/
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3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
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5 jaar (5)

GEMENGDE FONDSEN
NN ETHNA-AKTIV FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EUR DEFENSIEF - WERELDWIJD
Het fonds is een actief beheerd flexibel fonds dat inspeelt op de huidige situatie van de markten en op toekomstige vooruitzichten. De beleggingsstrategie combineert flexibiliteit en evenwicht. Om de risico’s te beperken belegt het fonds in liquiditeiten, obligaties
en aandelen (met een maximum van 49%).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003XJR&tab=14&DocumentId=16643fdcf9522bc4f81635cba5008e2c&Format=PDF
Ethenea Independent Investors S.A.
LU0431139764
-7.28%


-2.17%

0.11%

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EUR FLEXIBEL - WERELDWIJD
Dit fonds heeft als objectief om interessante waardetoename te genereren, rekening houden met het beleggingsrisico. Haar beleggingsstrategie is gebaseerd op een fundamentele analyse van de globale financiële markten. Het belegt haar vermogen in allerlei
soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's.
Maximaal 20% van het nettofondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het fonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële
instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten").
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T4KE&tab=14&DocumentId=8a579014795adcbf346562fbc8f2347f&Format=PDF
Flossbach von Storch Invest S.A

LU1038809395

/Geen notering

-5.11%

1.70%

/

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EUR FLEXIBEL – WERELDWIJD
De doelstelling is een grotere kapitaalgroei op lange termijn dan bij een klassieke defensieve portefeuille van het type 70% obligaties/30% aandelen. Het berust als gediversifieerd fonds op 4 beleggingsthema’s: defensieve kwaliteitsaandelen, de beste flexibele,
defensieve vermogensfondsen, wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties en tot slot fondsen niet verbonden met klassieke markten (vastgoed en microkredieten).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q96B&tab=14&DocumentId=ff0c251459bdea3888995f2825e8ede1&Format=PDF
Banque de Lux. Investments SA
LU0945616984
-7.22%
/Geen notering

-1.56%

0.77%

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN M&G OPTIMAL INCOME FUND - FLEXIBEL - MIXFONDS EUR DEFENSIEF - WERELDWIJD
Dit fonds investeert ten minste 50% in vastrentende effecten (beleggingen die een zeker niveau van inkomsten of rente opleveren). Dit fonds kan eveneens beleggen, zonder beperking, in volgende types van activa: andere fondsen, bedrijfsaandelen, contanten en
derivaten (die vóór afdekkingsdoeleinden kunnen worden gebruikt). Dit fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn vermeld in het prospectus. Een dergelijke
blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het fonds na te streven.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007LD&tab=14&DocumentId=916758b5505b8186781490445f6bf0fd&Format=PDF
M&G Luxembourg S.A.

LU1670724373

/Silver

-4.00%

2.31%

1.98%

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND - FLEXIBEL - MIXFONDS EUR FLEXIBLE – WERELDWIJD
Dit fonds heeft als doel om positieve totaalrendementen te bieden over periodes van drie jaar, op basis van een flexibel beheerde portefeuille van activa uit de hele wereld. Het kan beleggen in meerdere types van activa. Het kan bijzonder geconcentreerde posities
houden in elk toegestaan type van activa, elke valuta, uit elk deel van de markt en uit de hele wereld. Het onderliggend fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn
vermeld in het prospectus. Een dergelijke blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het fonds na te streven. Het kan gebruikmaken van derivaten voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden. Het staat de
fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen moeten worden gehouden.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZY64&tab=14&DocumentId=fa941452ffe4882d2998515e4e2dda02&Format=PDF
M&G Luxembourg S.A.
LU1582988058
-10.70%
1.72%
3.34%
3
Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
/Geen notering

INTERNEFONDSEN / FIILOSOFIE (1)/
BEHEERDER (2)/
LINK MORNINGSTAR

ISIN-CODE
ONDERLIGGENDE
FONDSEN

MORNINGSTAR RATING /
RATING ANALISTEN OP
30/09/2019 (3)

GELIJKWAARDIG JAARLIJKS
RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
1 jaar (5)

3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
30/09/2019 (6)

SEGMENTEN : Retail, Zelfstandigen en/of
Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

GEMENGDE FONDSEN
NN LIFE MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES FUND - ALT. MULTISTRATEGIE
Dit fonds wordt beheerd
volgens de principes van factorbeleggen, waarbij beoogd wordt een rendement te realiseren dat zo veel mogelijk gedecorreleerd is van dat van andere activaklassen. Dit fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei op lange termijn, die in
staat zijn de aan dit fonds verbonden risico's in te schatten en die verlies op de middellange termijn kunnen dragen.
NN Investment Partners

LU2055071596

Niet beschikbaar

/

/

/

3

Retail en Zelfstandigen

1.49%

5.09%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

1.06%

3.85%

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

0.05%

2.35%

3

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN LIFE PATRIMONIAL AGGRESSIVE FUND - MIXFONDSEN EUR OFFENSIEF - WERELDWIJD
Gemengd Fund of Funds met een Dynamisch profiel (75% Aandelen + 25% Obligaties & Cash) dat belegt in wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen van NNIP.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04B77&tab=14&DocumentId=07f9a6d198c2b7fe015f4d88a571e232&Format=PDF
NN Investment Partners
LU0119195450
 / Bronze
-6.67%
NN LIFE PATRIMONIAL BALANCED FUND - MIXFONDSEN EUR NEUTRAAL - WERELDWIJD
Gemengd Fund of Funds met een Balanced profiel (50% Aandelen + 50% Obligaties & Cash) dat belegt in wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen van NNIP.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04B78&tab=14&DocumentId=27c4f44acc93c1e629833bb864aaa6ac&Format=PDF
NN Investment Partners

LU0119195963

 / Bronze

-4.99%

NN LIFE PATRIMONIAL BALANCED EUROPEAN SUSTAINABLE FUND - MIXFONDSEN EUR NEUTRAAL
Gemengd fonds met een Balanced profiel (50% Aandelen + 50% Obligaties & Cash) dat belegt in duurzame Europese aandelen en obligaties.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YCNE&tab=14&DocumentId=e64577709a523b11ac02317907e1163d&Format=PDF
NN Investment Partners
LU1444115874
 /Neutral
-7.34%
NN LIFE PATRIMONIAL DEFENSIVE FUND - MIXFONDSEN EUR DEFENSIEF - WERELDWIJD
Gemengd Fund of Funds met een Defensief profiel (25% Aandelen + 75% Obligaties & Cash) dat belegt in wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen van NNIP.
www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04B7B&tab=14&DocumentId=e9ffff148ea9adee6e72a5559bae6c79&Format=PDF
Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
NN Investment Partners
LU0119196938
 / Bronze
-3.30%
0.55%
2.65%
2
NN R-CO VALOR BALANCED FUND - MIXFONDSEN EUR FLEXIBEL - WERELDWIJD
Het fonds R-co Valor
Balanced is een flexibel, multi-assetfonds met een gebalanceerd profiel. Het doel is om langetermijnprestaties te genereren, met behoud van risicobeheer. Hiervoor bestaat het fonds uit drie delen: het aandelengedeelte, het obligatiegedeelte en cash. De allocatie
van het aandelengedeelte ligt tussen 0% en 50% (met een maandelijkse afwijking van maximaal 5% in vergelijking met deze doelallocatie), de allocatie van het obligatiegedeelte ligt tussen 45% en 100% en die van cash tussen 0% en 55%.

https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011JAC
Rothschild & Co Asset Management Europe
FR0013367281

Geen notering

/

/

/

3

Retail en Zelfstandigen

INTERNEFONDSEN / FIILOSOFIE (1)/
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LINK MORNINGSTAR

ISIN-CODE
ONDERLIGGENDE
FONDSEN

MORNINGSTAR RATING /
RATING ANALISTEN OP
30/09/2019 (3)

GELIJKWAARDIG JAARLIJKS
RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
1 jaar (5)

3 jaar (5)

RISICOINDICATOR OP
30/09/2019 (6)

SEGMENTEN : Retail, Zelfstandigen en/of
Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

GEMENGDE FONDSEN
NN R VALOR F FUND - FLEXIBEL - MIXFONDSEN EUR FLEXIBEL - WERELDWIJD
Dit fonds beoogt een absolute langetermijnprestatie door een flexibele en reactieve “asset allocation”. De portefeuille past zich aan de verschillende marktvoorwaarden aan door de investeringskansen in alle activaklassen en geografische gebieden te grijpen.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X34O&tab=14&DocumentId=14c8bb2b4dfb2ee7364ecdfd810344a8&Format=PDF
Rothschild & Co Asset Management Europe

FR0011261197


notering

Geen

-13.47%

3.95%

6.06%

4

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN TRUSTEAM OPTIMUM FUND - MIXFONDS EUR DEFENSIEF
De doelstelling is een regelmatige prestatie te verzoenen met het laagst mogelijke risiconiveau, dankzij de toepassing van differentiërende strategieën op de obligaties, de converteerbare obligaties, de opties of de aandelen die zijn geassocieerd met opties, en de
instrumenten van de monetaire markt.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IQI&tab=14&DocumentId=1943d879b665a8217b32b1166ac86439&Format=PDF
Trusteam Finance

FR0007072160

 / Geen notering

-3.66%

0.77%

1.11%

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

OBLIGATIE FONDSEN
NN INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - OBLIGATIES WERELDWIJD BEDRIJVEN - EUR HEDGED
De doelstelling van het fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het fonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten van hoge kwaliteit die worden uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het fonds zal blootstelling
verwerven via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot twee maal de waarde van het Fonds bedragen. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000040K8&tab=14&DocumentId=c123a40f56fa1762b9ae9537933b3e8d&Format=PDF
Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
Invesco Management S.A.
LU0432616570
 / Bronze
-6.07%
0.92%
2.62%
2
NN LIFE EMERGING MARKETS DEBT FUND - OBLIGATIES WERELDWIJD EMERGING MARKETS - EUR GERICHT
Dit fonds belegt in (vooral
overheids-)obligaties van Groeilanden uit Zuid- en Centraal-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De obligaties in het fonds moeten uitgegeven zijn in munten van landen uit de OESO
(hoofdzakelijk USD, EUR, GDP).
https://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ME0G
LU0546915058
NN Investment Partners

 / Bronze

-9.25%

2.51%

2.22%

2

Retail en Zelfstandigen

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

NN LIFE EURO FIXED INCOME FUND - OBLIGATIES EUR GEDIVERSIFIEERD
Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille van Europese obligaties in euro, zowel in staats- als bedrijfsobligaties en quasi uitsluitend in obligaties van hoge kwaliteit (Investment Grade)
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ME1S&tab=14&DocumentId=d2907a7af4435bab18b832a02ed81279&Format=PDF
NN Investment Partners

LU0546917773

Geen


notering

-0.79%

0.45%

2.39%

NN TRIODOS SUSTAINABLE BOND FUND - OBLIGATIES EUR GEDIVERSIFIEERD
Dit ethische fonds belegt in de eerste plaats in obligaties gedenomineerd in euro van op wereldwijde markten genoteerde "large cap" ondernemingen en landen die aan een duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001FWG&tab=14&DocumentId=9c38743c5f03d420e6651e5d2b9491af&Format=PDF
Triodos Investment Management

LU0278272504

 / Geen notering

-0.43%

0.46%

1.72%

2

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits
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RENDEMENT VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS OP
31/12/2018 (4)
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Employee Benefits (7)

5 jaar (5)

MONETAIR FONDS
NN JPMORGAN LIQUIDITY FUND - MONETAIR EURO
Dit fonds investeert 100% in het onderliggend fonds JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund. Het onderliggend fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste
geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven.
http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DJG&tab=14&DocumentId=54a5887cd3ba658dd9a3dd192390ab72&Format=PDF
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

LU0088882138

/

-0.53%

-0.47%

-0.30%

1

Retail, Zelfstandigen en Employee Benefits

1 Samenvatting van de beleggingspolitiek. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de tak 23 beleggingsfondsen” is rechtsgeldig (beschikbaar op www.nn.be).
2 Ucit: dit fonds beantwoordt aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EC (Ucits richtlijn)
3 De Morningstar ratings gaan van * to *****. Wij raden u aan om het document « Morningstar Rating for funds methodology » te raadplegen. Dit document is beschikbaar op de website www.morningstar.be;
4 De rendementen van de fondsen stemmen overeen met de bruto rendementen van het onderliggende fonds (exclusief taks, instapkosten en eventuele risicopremies). De waarnemingsdata gebruikt voor de
berekening ervan stemmen overeen met die op 31 december van elk jaar. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico verbonden aan het Tak 23 luik wordt volledig
gedragen door de verzekeringnemer.
5 Komt overeen met de
conversie van het fonds voor een periode van 1, 3 en 5 jaar op jaarlijkse basis. Rendement 1 jaar = rendement 2018, rendement 3 jaar = rendement 2016-2018, rendement 5 jaar = rendement 2014-2018. Deze rendementen zijn onderliggende fondsen (exclusief taks,
instapkosten en eventuele risicopremies). Deze rendementen hebben betrekking op afgelopen jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
6 De risico-indicators in tak 23 variëren van 1 tot 7, waarbij risico-indicator 7 het hoogste risico inhoudt. De risico-indicator van een fonds kan veranderen. De meest recente risico-indicator is beschikbaar
op www.nn.be.
7 De wet verplicht de
werkgever een minimumrendement te waarborgen op werkgevers- en werknemersbijdragen ter financiering van een aanvullend pensioen.
Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden ter informatie verstrekt.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550
voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

