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1. Omschrijving 
 
Piazza invest is een verzekeringsproduct van het type ‘tak 23’, uitgegeven door AXA Belgium en 
verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium. 
 
Dit  heeft enkel betrekking op het interne beleggingsfonds piazza Aliénor Optimal, waarover de 
intekenaar beschikt in het kader van het verzekeringsproduct piazza invest. Het heeft geen betrekking 
op de andere interne beleggingsfondsen van het verzekeringsproduct piazza invest. 
 
 
2. Beleggingsbeleid piazza Aliénor Optimal 
 
De doelstelling van het interne fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door 
voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen 
en obligaties op financiële markten uit de hele wereld. Onderliggend fonds: Aliénor Optimal. Dit fonds 
is een Franse FCP, dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen. 
 
Beleggingsbeleid van Aliénor Optimal 

Dit gediversifieerd fonds wordt discretionair beheerd met als doel om over een aanbevolen 
beleggingshorizon van 5 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, 50% Euro MTX 5-7 jaar, 
25% CAC 40 en 25% MSCI World Free Euro. De indexen worden berekend met herinvestering van de 
netto-dividenden. Het fonds investeert: 
 

- tussen 0% en 100% in aandelen (alle kapitalisaties, sectoren en geografische zones) 
- tussen 0% en 100% in schuldbewijzen (obligaties, converteerbare obligaties, ETF, …) ‘High 

Yield’-obligaties kunnen niet meer dan 35% van het netto-actief bedragen. 
- maximaal 10% in andere fondsen 
- in derivaten, genoteerd op een gereglementeerde markt, met als doel om de portefeuille in te 

dekken of een blootstelling te bekomen. Hierdoor kan echter  
o de netto-blootstelling aan aandelen niet meer bedragen dan 200%; 
o de maximale rentegevoelig niet hoger zijn dan 15% op het netto-actief 
o de wisselkoersblootstelling niet hoger zijn dan 100% 
o de grondstoffenblootstelling (long of short) niet meer bedragen dan 20% 

 
 

3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op  30 juni 2020 
 

Intern fonds Actief ISIN Munt Hoeveelheid Koers Waarde (€) % Portefeuille % Actief

Aliénor Optimal Aliénor Optimal FR0007071378 EUR 10.065 133,42 1.342.807 100,00% 100,00%
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4. Beheerders 
 
Beheerder van het interne fonds: 
AXA Belgium nv 
Troonplein 1,  
1000 Brussel 
 
Beheerder van Aliénor Optimal. 
Aliénor Capital 
18 allée d’Orléans 
33000 Bordeaux 
 
 
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2020 

 

Januari Februari Maart April Mei Juni

Intekening 7.827 4.264 968 1.486 2.668 3.066

Terugbetaling -34.430 -112.706 -48.694 -34.217 -35.072 -15.862

-26.602 -108.443 -47.726 -32.731 -32.404 -12.796

Juli Augustus September Oktober November December

Intekening 0 0 0 0 0 0

Terugbetaling 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 
 

6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds 
 

Intern fonds Actief 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Aliénor Optimal Aliénor Optimal 2.043.301 1.839.637 1.342.807
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7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds Piazza Aliénor 
Optimal tot 30 juni 2020 
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8. Beschrijving van de risico’s 
 

a) Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7: risicoklasse 4 
 

b) Risico’s die niet inbegrepen zijn in deze risicoklasse:  
 
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden obligaties hun verplichtingen 
niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering 
van de intrinsieke waarde. 
 
Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, 
zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele 
risico's en risico in relatie tot onderliggende activa. 
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact 
van marktbewegingen op het fonds, kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies. 
 
 


