
BELEGGINGSFONDSEN
BL-fondsen
Laatste actualisering 23/05/2023 in de valuta van het fonds (1)

NIW(2)
PRESTATIE RISICO(4)

Valuta NIW kapital. NIW distrib. Waarde

divid.(3)
Sinds
01/01/2023

In
2022

Sinds
3 jaar

Beleggings-
horizon

Laag Hoog

BL-FONDSEN
Obligatiefondsen
Staatsobligaties in USD

BL Bond Dollar USD 88,79 243,32 --- 1,8 % -10,4 % -11,7 % > 2 jaar
Staatsobligaties in EUR

BL Bond Euro EUR 86,57 189,56 --- 0,6 % -11,4 % -12,0 % > 2 jaar
Staatsobligaties in EUR

BL Global Bond Opportunities EUR 88,83 242,70 --- 1,3 % -9,8 % -6,7 % > 2 jaar
Staatsobligaties groeilanden in harde munten

BL Bond Emerging Markets Dollar USD 107,69 80,82 --- 2,2 % -8,1 % -3,0 % > 3 jaar
Staatsobligaties groeilanden in harde munten

BL Bond Emerging Markets Euro EUR 94,57 76,02 --- 0,9 % -15,7 % -12,1 % > 3 jaar
Obligaties korte looptijd in EUR

BL Corporate Bond Opportunities EUR 82,45 190,53 --- 1,3 % -14,4 % -10,9 % < 3 jaar

-
Aandelenfondsen
Aandelen Azië (zonder Japan) - alle kapitalisaties

BL Equities Asia USD 99,88 95,88 --- -1,3 % -17,5 % -3,4 % > 10 jaar
Aandelen groeilanden wereldwijd - alle kapitalisaties

BL Equities Emerging Markets USD 82,62 100,00 --- 1,2 % -14,9 % --- > 10 jaar
Aandelen Europa - alle kapitalisaties

BL Equities Europe EUR 109,65 241,53 --- 12,8 % -23,6 % 18,1 % > 10 jaar
Aandelen Europa - alle kapitalisaties

BL Equities Europe PEA EUR 105,73 100,90 --- 14,0 % -25,7 % --- > 10 jaar
Aandelen Japan - alle kapitalisaties

BL Equities Japan EUR 268,73 --- --- 16,9 % -9,1 % 31,8 % > 10 jaar
Aandelen Japan - alle kapitalisaties

BL Equities Japan JPY 26 106,00 29 475,00 --- 16,2 % -8,3 % 33,8 % > 10 jaar
Aandelen Europa - familiebedrijven belegd - alle kapitalisaties ...

BL European Family Businesses EUR 137,50 --- --- 13,3 % -30,0 % 27,0 % > 10 jaar
Aandelen Europa - kleine en middelgrote kapitalisaties

BL European Small + Mid Caps EUR 219,61 212,10 --- 17,7 % -29,3 % 33,2 % > 10 jaar
Aandelen Noord-Amerika - kleine en middelgrote kapitalisaties

BL American Small + Mid Caps USD 228,64 --- --- 6,3 % -18,1 % 43,2 % > 10 jaar
Aandelen Noord-Amerika - grote kapitalisaties

BL Equities America USD 94,65 311,71 --- 6,9 % -19,7 % 30,6 % > 10 jaar

-
Themafondsen
Aandelen groeilanden wereldwijd - alle kapitalisaties

BL Emerging Markets EUR 165,25 126,72 --- 0,1 % -4,8 % 6,1 % > 10 jaar
Internationale aandelen - hoog dividend

BL Equities Dividend EUR 246,07 175,68 --- 7,9 % -8,8 % 27,8 % > 6 jaar

(1)Bron: Banque de Luxembourg; (2)Netto-inventariswaarde; (3)Datum van het laatste dividend: (4)De evaluatie van de risico's gebeurt op basis van onze eigen overtuiging met betrekking tot het fonds en vormt geen beleggingsadvies;

Instapkosten : max. 2%. Uitstapkosten : 0%. Arbitragekosten : 0%. De winsten die toevallen aan de belegger kunnen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoersen.

De informatie in het onderhavige document wordt enkel ter indicatie aangeleverd, is enkel geldig op het moment waarop deze wordt gegeven en vormt noch een juridisch of fiscaal advies noch een verzoek of aanbeveling om te beleggen. Er
wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid ervan. Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en de Bank neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft
het toekomstig rendement van deze waarden. De verantwoordelijkheid van de Bank kan niet worden ingeroepen, noch door deze informatie, noch door de beslissingen die iemand neemt op basis hiervan. Elke potentiële geïnteresseerde
draagt de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifieke situatie en voor het feit dat hij alle risico's begrijpt die verbonden zijn aan zijn beleggingen. De inschrijving op de
deelbewijzen van de fondsen kan enkel gebeuren op basis van het laatste prospectus ervan en van de meest recente jaar- en halfjaarverslagen.

Pagina  1/2

www.banquedeluxembourg.com
RCS Luxembourg B5310



BELEGGINGSFONDSEN
BL-fondsen
Laatste actualisering 23/05/2023 in de valuta van het fonds (1)

NIW(2)
PRESTATIE RISICO(4)

Valuta NIW kapital. NIW distrib. Waarde

divid.(3)
Sinds
01/01/2023

In
2022

Sinds
3 jaar

Beleggings-
horizon

Laag Hoog

Internationale aandelen - MVB

BL Global Impact EUR 106,95 --- --- 9,9 % -13,2 % 17,3 % > 10 jaar

-
Profielfondsen
Conservatief profiel (gemiddeld 30% aandelen)

BL Global 30 EUR 100,00 101,00 --- 3,4 % -6,9 % -0,6 % > 3 jaar
Neutraal profiel (gemiddeld 50% aandelen)

BL Global 50 EUR 103,66 99,65 --- 5,0 % -7,3 % 6,3 % > 4 jaar
Dynamisch profiel (gemiddeld 75% aandelen)

BL Global 75 EUR 103,86 107,01 --- 6,5 % -9,2 % 11,7 % > 6 jaar
Internationale aandelen - alle kapitalisaties

BL Global Equities EUR 110,60 221,47 --- 12,1 % -15,0 % 21,2 % > 10 jaar

-
Niet-geprofileerde fondsen
Flexibele multi-assetfondsen

BL Global Flexible EUR EUR 202,83 146,31 --- 4,5 % -10,0 % 4,8 % > 4 jaar
Flexibele multi-assetfondsen

BL Global Flexible USD USD 169,76 --- --- 4,4 % -12,6 % 13,6 % > 4 jaar

-

BL FUND SELECTION
Dakfondsen - aandelen
Internationale aandelen - alle kapitalisaties

BL Fund Selection Equities SRI EUR 258,99 --- --- 5,4 % -15,6 % 19,7 % > 10 jaar

-
Niet-geprofileerde dakfondsen
Flexibele multi-assetfondsen

BL Fund Selection 0-50 EUR 144,55 --- --- -3,5 % -0,9 % 12,0 % > 3 jaar
Gemengde fondsen

BL Fund Selection Alternative Strategies EUR 96,51 --- --- -0,2 % -2,8 % 2,7 % > 6 jaar
Flexibele multi-assetfondsen MVB

BL Fund Selection Smart Evolution EUR 105,23 100,00 --- 1,3 % -6,6 % --- > 4 jaar
Flexibele multi-assetfondsen

BL Fund Selection 50-100 SRI EUR 217,19 --- --- 2,5 % -11,1 % 16,1 % > 6 jaar

-

(1)Bron: Banque de Luxembourg; (2)Netto-inventariswaarde; (3)Datum van het laatste dividend: (4)De evaluatie van de risico's gebeurt op basis van onze eigen overtuiging met betrekking tot het fonds en vormt geen beleggingsadvies;

Instapkosten : max. 2%. Uitstapkosten : 0%. Arbitragekosten : 0%. De winsten die toevallen aan de belegger kunnen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoersen.

De informatie in het onderhavige document wordt enkel ter indicatie aangeleverd, is enkel geldig op het moment waarop deze wordt gegeven en vormt noch een juridisch of fiscaal advies noch een verzoek of aanbeveling om te beleggen. Er
wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid ervan. Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en de Bank neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft
het toekomstig rendement van deze waarden. De verantwoordelijkheid van de Bank kan niet worden ingeroepen, noch door deze informatie, noch door de beslissingen die iemand neemt op basis hiervan. Elke potentiële geïnteresseerde
draagt de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifieke situatie en voor het feit dat hij alle risico's begrijpt die verbonden zijn aan zijn beleggingen. De inschrijving op de
deelbewijzen van de fondsen kan enkel gebeuren op basis van het laatste prospectus ervan en van de meest recente jaar- en halfjaarverslagen.
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