BL-FONDSEN
BL Global 30

Profielfonds

Risico-rendementsprofiel
Laag

Minimale beleggingshorizon > 3 jaar
Hoog

Situatie op 21/10/2019

Beleggingsbeleid
Het compartiment is voor ongeveer 70%
belegd in de geld- en obligatiemarkten en
voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt
voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten
en in mindere mate in Japan en de groeilanden.
De doelstelling van het compartiment is te streven
naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de
obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.

Commentaar van de beheerder
De zeer inschikkelijke houding van de voorzitters
van de Europese Centrale Bank en de Federal
Reserve gaven hoop op een monetaire
versoepeling in de eurozone en de VS in de
tweede helft van het jaar, wat de voornaamste
beleggingscategorieën ondersteunde. De
MSCI All Country World Net Total Return is
in EUR met 2,2% gestegen. De J.P. Morgan
Government Bond EMU Unhedged LOC ging
3,4% hoger en goud werd 8,1% duurder (in
EUR). De netto-inventariswaarde van BL Global
30 (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor
particuliere beleggers na aftrek van kosten) is met
2,0% toegenomen.
De portefeuillestructuur bleef in de afgelopen
drie maanden ongewijzigd. Eind juni was 32,5%
van het vermogen in aandelen belegd, waarvan
12,5% via de verkoop van futures was afgedekt.
Het obligatiegedeelte bestond uitsluitend uit
Duitse overheidsobligaties, die goed waren voor
38,5% van het vermogen en een gemiddelde
duration van 4,0 jaar hadden. Het vermogen
was voor 19,5% belegd in certificaten die in
edelmetalen beleggen.

Rendement
Geannualiseerde performance sinds de oprichting 25/10/1993 : + 3,36 %
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Samenstelling van de portefeuille
Verdeling naar instrument
Obligaties

35,71 %

Aandelen

20,92 %

Goud

20,71 %

Afdekkingsposities op
aandelen

14,31 %

Cash

8,35 %

Belangrijkste posities
De geografische spreiding van de
aandelenportefeuille was als volgt: Europa 21%
(afdekking 12,5%), Verenigde Staten 5,5%, Japan
4% en groeilanden 2%.

Deutschland Series 180 2019
0% 18-10-2024
Deutschland Series 179 2019
0% 05-04-2024
Deutschland Series 178 2018
0% 13-10-2023
Deutsche Boerse Commodities
GmbH - 2007-o.f. Verfall auf
Gold
Source Physical Markets
PLC -Secured Gold-Linked
Certificates 2009-31.12.2100
on Gold Cmdty Secured

7,30 %
7,28 %
7,27 %
6,44 %

5,72 %
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Commentaar van de beheerder

Algemene informatie

Wat liquiditeiten betreft, is 6,5% van het
vermogen van het fonds belegd in Zwitserse frank
en Japanse yen, die hun rol van veilige haven
zouden moeten vervullen als de beurzen in de
tweede helft van het jaar volatieler worden.

Oprichtingsdatum
Valuta
Nettovermogen (milj.)
Berekening van de NIW
NIW KAP (21/10/2019)

Beheermaatschappij

NIW DIS (21/10/2019)
Algemene Kosten

25/10/1993
EUR
EUR 113,01
Iedere werkdag
EUR 1 464,45

Laatste actualisering

23/10/2019

Beheersvergoeding

1,25 %

Max. instapkosten

5,00 %

Uitstapkosten

0,00 %

ISIN KAP

LU0048292394

EUR 693,91

ISIN DIS

LU0048291826

1,45 %

Duration

3,68

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Land van inschrijving
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG

Publicatie van de NIW
www.blfunds.com, www.bli.lu, Fundinfo.com, De
Tijd, L'Echo, Luxemburger Wort
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DISCLAIMER
.
De term "fonds" wordt gebruikt als algemene term voor sicav-subfondsen. Het betrokken fonds is opgericht voor onbepaalde duur en geniet geen
kapitaalbescherming. BL is een sicav met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht die wordt beheerd door Banque de Luxembourg Investments
S.A. (hierna "BLI" genoemd), een vennootschap naar Luxemburgs recht.
.
Dit document is alleen bestemd voor reclamedoeleinden. De informatie en meningen in dit document mogen niet worden beschouwd als juridisch of
fiscaal advies, noch als een verzoek of aanbeveling om te beleggen. De informatie in dit document wordt louter ter illustratie verstrekt, is alleen geldig
op het moment waarop ze wordt verstrekt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of gewijzigd.
.
De aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg S.A, haar bijkantoor in België, en BLI (hiernagezamenlijk "de Bank" genoemd) kan niet worden
ingeroepen op grond van deze informatie noch op grond van de beslissingen die een persoon, ongeacht of hij klant is van de Bank of niet, zou
kunnen nemen op basis hiervan, aangezien deze persoon de controle behoudt over zijn beslissingen. Het is de verantwoordelijkheid van elke potentiële
geïnteresseerde om zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggingsbeslissingen. Hij mag slechts beslissen om
te beleggen na zorgvuldig nagedacht te hebben, in overleg met zijn eigen adviseurs, over de vraag of zijn beleggingen bij zijn specifieke financiële situatie
passen, met name rekening houdend met juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten en met mogelijke wettelijke en reglementaire verplichtingen
of beperkingen in verband met de beoogde transactie. Er kan geen enkele garantie worden gegeven met betrekking tot de geschiktheid, de juistheid, de
geldigheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de beoordelingen en verwachtingen op basis van de verstrekte informatie. In het verleden behaalde
resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor de resultaten in de toekomst. De Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot
het toekomstige rendement van deze effecten. Elke belegging houdt risico's in, waaronder een mogelijk verlies van kapitaal.
.
Er mag alleen worden ingeschreven op deelbewijzen van fondsen op basis van het recentste prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en, in geval
van een icbe, het document met essentiële beleggersinformatie, dat elke geïnteresseerde aandachtig dient te lezen vóór elke beleggingsbeslissing
.
In het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn de kenmerken, de kosten en de risico's van het fonds beschreven. Deze documenten
kunnen te allen tijde kosteloos worden aangevraagd, in het Frans, Nederlands, Duits en Engels, bij de Bank en het hoofdkantoor, en in alle
private banking centres. Het document met essentiële beleggersinformatie zal beschikbaar zijn op de algemeen toegankelijke website van de Bank,
www.banquedeluxembourg.com
.
Het is verboden dit document en de informatie die dit document bevat te kopiëren, over te dragen, te distribueren of te verspreiden zonder de
voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de Bank.
.
WETTELIJKE INFORMATIE VOOR BELGIË
Belasting van Belgische ingezetenen (natuurlijke - of rechtspersonen) - Taks op beurstransacties voor de terugkoop van kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32%
(max. 4.000 EUR) - Uitkeringsdeelbewijzen zijn niet onderworpen aan de TOB-Roerende voorheffing op deelbewijzen die worden aangehouden op een
rekening bij het bijkantoor in België: 30% op de uitkeringen (Uitkeringsdeelbewijzen A) en op de als interest aangemerkte meerwaarde bij de terugkoop
van kapitalisatiedeelbewijzen (deelbewijzen B) van compartimenten die voor meer dan 10% in schuldvorderingen zijn belegd -De fiscale behandeling
hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan na verloop van tijd wijzigen.
.
Behandeling van klachten - Interne dienst: Banque de Luxembourg, bijkantoor België, door een brief te sturen naar het hoofdkantoor of per e-mail:
Réclamations@bdlux.be - Externe dienst: Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen, per post: Belliardstraat 15-17, bus 8, B-1040 Brussel of
per e-mail: ombudsman@ombfin.be.
.
WETTELIJKE INFORMATIE VOOR ZWITSERLAND
.
De wettelijke documenten met betrekking tot het fonds dat in dit document wordt beschreven, kunnen gratis worden aangevraagd bij CACEIS
(Switzerland) S.A., 7-9 Chemin de Précossy, CH-1260 Nyon, Zwitserland, die handelt als vertegenwoordiger van de sicav in Zwitserland,
inovereenstemming met de Zwitserse federale wet van 23 juni 2006 betreffende collectieve kapitaalbeleggingen. De sicav heeft Banque CIC (Suisse) SA,
Marktplatz 13, CH-4001 Basel, Zwitserland, aangesteld als betaalkantoor in Zwitserland.
.
Het laatst bijgewerkt op 02/09/2016
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