
Wilt u ook inzetten op     
 een beursherstel in de groeilanden? 

Aandachtspunten
→  Heel wat groeilanden moeten nog belangrijke 

economische of politieke hervormingen doorvoeren, 
wat de nodige onzekerheid met zich meebrengt 
(bv. Indië, Brazilië, Rusland ...). Er zijn dit jaar ook 
verkiezingen gepland in verschillende groeilanden 
(Turkije, Brazilië, Indonesië ...). 

→  In China blijven de hoeveelheid ‘slechte’ kredieten 
en de mogelijke oververhitting van de immomarkt 
factoren om in het oog te houden. De overheid is niet 
langer bereid ‘absolute redder’ te spelen, waardoor 
de eerste falingen ondertussen een feit zijn ...

→  De daling van de grondstoffenprijzen weegt op heel wat 
groeilanden die belangrijke grondstoffenexporteurs 
zijn (bv. Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië ...).

Positieve punten
→ De handel en de investeringen tussen de groeilanden 

onderling enerzijds en de aantrekkende binnenlandse 
consumptie anderzijds ondersteunen op lange termijn 
de groei van de opkomende landen. 

→ De groeilanden zijn de voorbije 10 jaar sterker 
geworden dankzij de verbetering van hun economische 
fundamenten (hogere groeivooruitzichten dan 
de westerse landen, schuldafbouw, opbouw van 
deviezenreserves) en kunnen zo externe schokken 
beter opvangen.

→ Na de minder goede prestatie het voorbije jaar, zijn 
de aandelenmarkten van de groeilanden relatief 
goedkoop. 

→ De Chinese overheid is een uitgebreid pakket 
hervormingen aan het concretiseren (bv. het 
huishoudregistratiesysteem, verbreding van de 
schommelingsmarge van de yuan). Er werd ook een 
uitgebreid infrastructuurplan ter waarde van 20 
miljard dollar aangekondigd.

→ In India heeft de zeer hervormingsgezinde Narendra 
Modi de verkiezingen zeer overtuigend gewonnen.

Wenst u meer  
informatie? 
Ga naar www.belfius.be/ 
fondsenselectie

Schrijf nu in via Belfius 
Direct Net of via uw 
Belfius-kantoor.
Uw financieel adviseur 
geeft u graag verdere 
toelichting.

 Actuarieel rendement op 30-06-2014 (in %) 

Rendement 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de eerste NIW 
02-06-1994

Class C Cap
(EUR) 9,56 2,08 8,92 9,03 4,62
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Flash

Waarom dan niet kiezen voor een fonds dat belegt in een brede waaier van aandelen 
uit de groeimarkten?

 Jaarlijks rendement op 31-12 over de  
 voorbije 10 jaar (voor kosten en taksen) in EUR (%) 

 Evolutie van de NIW (in absolute waarde, in EUR) over de voorbije 10 jaar 
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Deze tabel vormt een loutere indicatie van het rendement dat men had ontvangen, indien men de 
aandelen in het verleden reeds in portefeuille had. Let wel: de prestaties uit het verleden vormen 
geen enkele garantie voor de toekomstige prestaties. U kunt de netto-inventariswaarde volgen 
op www.belfius.be/fondsen of in de financiële pers.
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Beleggingspolitiek
→ Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen die 

gevestigd zijn in landen met opkomende economieën of daar overwegend 
actief zijn. Deze landen kenmerken zich door een economisch en financieel 
bestel dat minder ontwikkeld is dan het onze, maar hebben meer 
groeimogelijkheden op lange termijn. Verder kan het compartiment beleggen 
in gelijkaardige waarden (zoals warranten en converteerbare obligaties) en 
in liquide middelen of geldmarktinstrumenten. Het mag niet meer dan 10 % 
van de activa beleggen in fondsen. Met het oog op goed portefeuillebeheer 
kan het ook beperkt gebruik maken van o.a. opties en futures.

→ De belegger moet erop bedacht zijn dat een hoog risico wordt gelopen in 
verband met de onzekerheid over het economische en sociale beleid in 
landen met opkomende economieën (emerging markets).

→ De aandelen uit dit compartiment zijn bestemd voor beleggers die hun 
belegde vermogen op lange termijn willen diversifiëren.

Beleggersportret
Dit product maakt deel uit van het dynamische deel van de portefeuille 
van de belegger.

Munteenheid
EUR

Looptijd
Geen vaste looptijd

Inschrijven
Minimale 
inschrijvingsprijs

Geen minimale inschrijvingsprijs, intekening aan 
de netto-inventariswaarde (NIW) van de dag, elke 
bankwerkdag voor 12 uur. Intekeningen na 12 uur 
gebeuren aan NIW van de volgende bankwerkdag.

Type aandelen Aandelenklasse C & D: kapitalisatieaandelen (poten-
tiële meerwaarde, de NIW die uitgekeerd wordt 
bij verkoop kan hoger zijn dan bij aankoop) en 
distributieaandelen (keert mogelijks een jaarlijks 
dividend uit in functie van de resultaten).

Detailkenmerken
Netto-inventaris- 
waarde

Elke bankwerkdag – publicatie in De Tijd en L’Echo, 
alsook op www.belfius.be/fondsen.

Kosten ten laste van de belegger
Instap < 50 000 EUR: 2,5 %

50 000 EUR – 124 999 EUR: 1,75 %
125 000 EUR – 249 999 EUR: 1 %
≥ 250 000 EUR: 0,75 %
10 % korting op de instapkosten voor de inschrijvingen 
uitgevoerd via Belfius Direct Net.

Uitstap Geen

Beheer Max. 1,60 %
Beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten. 
Voor meer informatie over de lopende kosten zie het 
document ‘Essentiële beleggersinformatie’ van het fonds.

Risico’s
Risico’s De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde 

van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen, zodat 
hij minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. 
De belegger moet zich rekenschap geven van het 
volgende risico dat van wezenlijke relevantie is en 
waarmee de indicator niet noodzakelijk naar behoren 
heeft rekening gehouden: het risico gelinkt aan 
de groeimarkten. Meer info is beschikbaar in het 
document ‘Essentiële beleggersinformatie’ of op 
www.belfius.be/risicos-beleggingsproducten.

Synthetische 
risico-indicator

Risiconiveau 6. Het vermelde risiconiveau geeft 
de volatiliteit weer van de historiek van het fonds, 
waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico ver-
tegenwoordigt. Dit cijfer kan in de tijd evolueren 
(zowel stijgen als dalen) en het laagste risiconiveau 
betekent niet dat de belegging ‘zonder risico’ is. 
De volatiliteit, aangegeven door dit risiconiveau, 
geeft aan in welke mate de waarde van het fonds 
kan stijgen of dalen. Meer info is beschikbaar in het 
document ‘Essentiële beleggersinformatie’.

Fiscaliteit
Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan 
wijzigingen, is het belastingregime voor de inkomsten voor particuliere 
beleggers in België onderworpen aan de personenbelasting als volgt:
→  roerende voorheffing:
 -  voor distributieaandelen: 25 % bevrijdende roerende 

voorheffing op de dividenden;
 -  voor distributie- en kapitalisatieaandelen: de meerwaarde 

wordt niet onderworpen aan de roerende voorheffing. 
→  beurstaks (TOB): 1 % (max. 1 500 EUR) bij uitstap uit kapitalisatieaandelen 

of in geval van omzetting van kapitalisatieaandelen naar andere 
aandelen van eenzelfde of ander compartiment. 

Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de 
beurstaks kunt u terecht bij de financiële dienstverlener. Beleggers die 
onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, 
worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op 
hen van toepassing is.

Prospectus
Openbaar aanbod. Het document ‘Essentiële beleggersinformatie’, 
het prospectus en de meest recente periodieke verslagen zijn 
gratis verkrijgbaar in het Nederlands en Frans in alle kantoren van 
Belfius Bank, dat de financiële dienstverlening verzekert en via 
www.belfius.be/fondsen. We raden u aan het document ‘Essentiële 
beleggersinformatie’ te lezen vooraleer de beslissing te nemen om 
te investeren.

Dynamisch

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het bevat geen beleggingsadvies en kan niet als dusdanig worden beschouwd. 
Het is evenmin een aanbeveling en dient niet geïnterpreteerd te worden als een aanbeveling om in te schrijven, of als een advies of aanbeveling 
om gelijk welke operatie uit te voeren. Dit document is niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk 
onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.


