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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 AXA IM Vision 8, waarover de 
intekenaars 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 AXA IM Vision 8 
 
Het interne fonds Piazza AXA IM Vision 8 belegt in het onderliggende fonds AXA World Funds - Global 
Income Generation A. De doelstelling van het interne fonds is een aangroei van het kapitaal op lange 
termijn na te streven en tegelijk de volatiliteit van het rendement te aanvaarden door hoofdzakelijk te 
beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in een ruime waaier van 
financiële producten van ontwikkelde landen wereldwijd.  
 
Beleggingsbeleid van AXA World Funds - Global Income Generation A 
 
Het fonds beoogt door actief en discretionair beheer om wereldwijd beleggingsmogelijkheden in 
verschillende activaklasses te benutten, op basis van een beleggingsstrategie die gebruik maakt van: 
 

- Strategische asset allocatie (gebaseerd op macro-economische inzichten op lange termijn); 
- Tactische asset allocatie (gebaseerd op de identificatie van marktmogelijkheden op korte 

termijn); 
- Een uitgebreide diversificatie, zonder formele beperking met betrekking tot 

activaverhoudingen die belegd kunnen worden in een specifieke markt. Deze diversificatie 
stelt het fonds bloot aan een gemiddelde volatiliteit. 

 
Het fonds belegt wereldwijd in een brede waaier van obligaties (inclusief obligaties met een 
aantrekkelijke rente en een investment-grade of lagere rating dan wel zonder rating) en aandelen 
(inclusief aandelen met een hoog dividend, die geselecteerd worden op basis van fundamentele 
analyse en/of een eigen kwantitatief proces) van bedrijven die hun hoofdkantoor hebben of aan een 
beurs noteren in een OESO- of niet-OESO-land. Het fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, 
waaronder zonder enige beperking vastgoed, de volatiliteit van de aandelenmarkten en grondstoffen 
(meer bepaald via grondstoffenindexen, trackers en aandelen). Op lange termijn wordt een groot deel 
van de activa van het fonds belegd in vastrentende waarden en geldmarktinstrumenten. Er bestaat 
geen formele beperking met betrekking tot de activaverhoudingen van het fonds die in een specifieke 
markt belegd en/ of daaraan blootgesteld kunnen worden. Het aandeel van de activa van het fonds 
dat belegd kan worden in aandelen en/of in grondstoffen is zeer flexibel en kan variëren van 0% tot 
50%.  
 
De vastrentende blootstelling van het fonds, uitgedrukt in non-EUR valuta, zal gedeeltelijk afgedekt 
zijn tegen EUR.  
 
Binnen de limiet van 200% van de nettoactiva van het fonds, kan de beleggingsstrategie worden 
gerealiseerd door rechtstreekse beleggingen en/of door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen 
ook gebruikt worden voor afdekkingsdoeleinden. 
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Dividendbeleid: Het fonds wordt beheerd om jaarlijks een dividend tussen 2% en 6% uit te keren dat 
gekapitaliseerd (voor kapitalisatie-aandelen) of gedistribueerd (voor uitkeringsaandelen) wordt, 
afhankelijk van de marktomstandigheden. Door het betalen van distributies (inclusief deze die 
worden betaald uit het kapitaal van het fonds) kan de waarde van uw positie worden verminderd en 
kan de waarde een impact hebben op het kapitaalgroeipotentieel op lange termijn. 
 
3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 30 juni 2020 
 

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

AXA IM Vision 8
AXA World Funds - Global 

Income Generation A
LU0960400249 EUR 143.460 105,55 15.142.186 100,00% 100,00%

 
4. Beheerders 
 
Beheerder van het interne fonds: 
AXA Belgium nv 
Troonplein 1,  
1000 Brussel 
 
Beheerder van AXA World Funds - Global Income Generation A 
AXA Funds Management S.A. 
58, Boulevard Grande Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg 
 
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2020 

 

Januari Februari Maart April Mei Juni

Intekening 30.528 505 1.290 19.923 29.425 136.092

Terugbetaling -155.105 -562.681 -299.187 -188.333 -1.679 -85.026

-124.577 -562.176 -297.897 -168.410 27.746 51.066

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

AXA IM Vision 8
AXA World Funds - Global 

Income Generation A
18.911.396 17.663.009 15.142.186
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7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds Piazza AXA IM Vision 
8 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 5 
 

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. 
 
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktomstandigheden is er kans op een geringe liquiditeit 
waardoor het fonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of 
verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de intrinsieke waarde. 
 
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van 
één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek. 
 
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. 
 
 


