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Knut Huys: “Wie meer inkomen ambieert, moet vandaag bereid zijn een hoger risico te nemen.”  

 

Flossbach von Storch Multiple Opportunities 

Bert Flossbach en Kurt von Storch richtten dit fonds op om de tegoeden van hun familie, vrienden,... en dat van henzelf op een 
professionele manier te beheren. Kapitaalbehoud en groei op lange termijn staan daarbij centraal. Ze mijden geenszins alle risico’s, 
maar nemen enkel risico wanneer ze ervoor vergoed worden. 
Deze parel onder het flexibel beheer investeert in kwaliteitsaandelen (0%-100%), obligaties, liquiditeiten en edele metalen (0% - 20%). 
Deutsche Bank introduceerde deze erg succesvolle beheerder uit Keulen vorig jaar op de Belgische markt. 

 

Robeco BP Global Premium Equities 

Dit fonds investeert wereldwijd in ‘premium’ aandelen. Of ze nu van een lokaal beursgenoteerd familiebedrijf zijn dan wel van een grote 
multinational, ze moeten telkens aan drie belangrijke voorwaarden voldoen alvorens ze in de portefeuille opgenomen kunnen worden: 
het geïnvesteerde bedrijfskapitaal moet goed renderen, de winstgroei moet een positief momentum vertonen en de waardering van het 
aandeel mag niet te hoog opgelopen zijn. Deze aanpak is steeds voor 100 procent in aandelen belegd en heeft zijn degelijkheid al 
meer dan bewezen. 

 

Deutsche Invest I Multi Opportunities 

Opteren ze voor individuele aandelen en obligaties om het bedrijfsspecifieke risico te nemen, of kiezen ze eerder voor (index)fondsen 
en afgeleide producten om de macro-economische opportuniteit te vatten? Dit beheerteam selecteert niet enkel de beste 
marktopportuniteiten, maar gaat ook na hoe ze die ideeën op de meest efficiënte manier kan implementeren. Op deze manier wordt 
het risico en rendement zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Dit sterk presterend gemengde fonds werd sinds kort opengesteld 
voor de particuliere belegger. 

 

Fidelity Funds Global Multi Asset Income 

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een regelmatige geldstroom uit hun portefeuille om hun inkomsten aan te vullen of om hun 
pensioen extra te spekken. Dat is geen sinecure in dit klimaat van historisch lage rentes. Wie meer inkomsten ambieert, moet vandaag 
bereid zijn een hoger risico te nemen. Door op een opportunistische manier hoogrentende obligaties te combineren met aandelen met 
een aantrekkelijk dividend, vastgoed en infrastructuur wordt het risico gespreid en kan het fonds een royaal dividend betalen dat elk 
kwartaal wordt uitgekeerd. 

 

Templeton Global Bond Fund 

De soepele monetaire politiek van de westerse centrale banken resulteerde al in extreem lage rentevoeten en veroorzaakt steeds meer 
deining op de deviezenmarkten. Dit fonds reikt een oplossing aan voor beide fenomenen. 
Door een belangrijk deel in obligaties uit de groeilanden te beleggen, kan dit fonds een wat hogere rente bieden. Het speelt ook actief 
in op de evolutie van de munten (bijvoorbeeld long dollar, short yen). Hij kan dan ook zowel als offensief wereldwijd obligatiefonds als 
defensief obligatiefonds op de groeilanden beschouwd worden. 
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