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Beste klanten,

In het vorige discretionaire 

rapport hadden we het 

al over een herstel in het 

eerste kwartaal dat zich aan 

het begin van het tweede 

kwartaal voortzette. En dit 

herstel hield inderdaad ook 

het hele tweede kwartaal 

aan. 

Het positieve 

beursklimaat kwam er dankzij de snelle uitrol van 

de vaccinatiecampagne. Ook de centrale banken 

droegen bij aan het herstel door geen rentestijging 

door te voeren. Maar ook de macro-economische 

gegevens ondersteunen deze trend. Zo had de PMI 

(inkoopmanagersindex) van de Eurozone zijn hoogste 

waarde sinds 2006 wat zich weerspiegelt in het 

vertrouwen van aankoopdirecteurs. Dit is veelal een 

goede indicator voor de toekomst. 

Tegenover het eerste kwartaal, hebben de 

waardeaandelen en grondstofaandelen nu sterke 

resultaten alsook de grote techbedrijven. 

Dit ging ook gepaard met stijgende inflatiecijfers die 

het gevolg waren van stevig herstel, meer consumptie 

alsook de stijgende grondstofprijzen. Hierdoor vreesden 

sommige beleggers dat centrale banken een minder 

soepel beleid zouden voeren maar tot nu toe behielden 

ze de hoge inflatiecijfers die ook gevolg zijn van sterk 

herstel.

Waarderingen zijn uiteraard gestegen door deze trend 

wanneer we met aandacht terugkijken op de markt. 

Anderzijds zijn er weinig alternatieven en tonen macro-

economische indicatoren nog potentieel. Maar perioden 

van volatiliteit vallen natuurlijk niet uit te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Tim Rooney

CEO MeDirect

Het economieherstel zet zich voort

Tim Rooney
CEO MeDirect
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*Bovenstaande rendementen vermelden de geannualiseerde brutorendementen (exclusief beheersvergoeding 
en mogelijke taksen) van 01/07/2016 tot 30/06/2021. In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen 
indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuilles.

Grafiek: Gemiddeld jaarrendement over de voorbije 5 jaar 
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Koers houden of de markt bespelen (door Morningstar)
Prestaties MeDirect Portefeuilles tweede kwartaal 2021

Bovenstaande rendementen zijn brutorendementen (exclusief beheersvergoeding van 0,90% 

en mogelijke taksen) van 01/04/2021 - 30/06/2021. 

In het tweede kwartaal van 2021 leverde het MeDirect Online Vermogensbeheer een rendement op tussen de 

0,87% voor het Defensief profiel en 3,94% voor het Dynamisch profiel. 

Startdatum 

Einddatum

1-apr21 

30-jun-21

Prestaties van de benchmark 

1-apr-21 tot 30-jun-21

Defensief 0,87% 0,52%

Behoudende 1,56% 1,17%

Evenwichtig 2,49% 2,47%

Groei 3,18% 3,74%

Dynamisch 3,94% 5,03%

Beurscommentaar:
 

De aandelen- en obligatiemarkten hebben in het tweede kwartaal over de hele lijn winst geboekt en de 

volatiliteit is afgenomen, terwijl beleggers de kruisstromen navigeerden van een wereldeconomie die de 

pandemie van het coronavirus te boven komt. 

Vooral de aandelen werden gedreven door de dynamiek van een herstellende economie: de realiteit van een 

hogere inflatie, een gemengd beeld van de werkgelegenheid en de aanhoudende steun van de centrale banken. 

Deze verschuiving kwam er toen de Federal Reserve (oftewel de centrale bank van de Verenigde Staten van 

Amerika) in juni aangaf de rente wellicht iets eerder dan verwacht te verhogen, zij het waarschijnlijk niet voor 

2023. 

De grote verschillen in sectorprestaties tijdens het eerste kwartaal werden in het tweede kwartaal kleiner, 

met winst voor alle sectoren behalve de nutssector. Tegen het einde van het tweede kwartaal begon een 

van de meest dominante trends van eind 2020 en het eerste kwartaal te vervagen: de outperformance van 

cashflowproducerende waardeaandelen boven populaire groeiaandelen. Maar omdat de centrale banken 

(en vooral de Federal Reserve) nog steeds enorme stimuleringsmaatregelen nemen, zijn de markten niet 

geschrokken. Sommige factoren bleven constant ten opzichte van eerdere ontwikkelingen: de oplevende 

economische activiteit stimuleerde de olieprijs en op zijn beurt energieaandelen. 

Op de obligatiemarkt keerden de beleggers in het tweede kwartaal terug na een moeilijke eerste drie 

maanden van 2021, waarin de koersen werden geraakt door de vrees voor stijgende inflatie. Updates van 

centrale banken beïnvloedden de obligatiemarktdeelnemers, waarbij een terugkeer van de belangstelling van 

beleggers resulteerde in een ommekeer van een deel van hun verloren terrein - waarbij de VS het beter deden 

dan Europese equivalenten. Ook op de valutamarkt nam de volatiliteit toe, met de Amerikaanse dollar die in 

juni opveerde na gedurende het grootste deel van het kwartaal scherp te zijn gedaald. Het feit dat de Fed 

zinspeelde op hogere rentevoeten en een agressievere houding ten aanzien van de inflatie was in dit verband 

veelzeggend. 
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Vermogensallocatie: 
Portefeuilledatum: 30/06/21

Aandelen 9,00

Obligaties  83,00

Cash  8,00

Totaal 100,00

%

De Defensieve Portefeuille

Over het afgelopen kwartaal behaalde de Defensiefve 
portefeuille een prestatie van 0,87% ten opzichte van de 
0,52% benchmark. 

Terwijl wereldwijde aandelen in de verslagperiode over 

het algemeen sterke rendementen behaalden, lieten 

vastrentende activa gemengde resultaten zien. Binnen de 

risicodragende activa bleven Amerikaanse aandelen een 

van de grootste bijdragers, hoewel de best presterende 

positie in de portefeuille onze blootstelling aan Europese 

aandelen was. Zowel waarde- als groeiaandelen lieten in 

het afgelopen kwartaal momenten van outperformance 

zien, waaruit het belang blijkt van een goed gediversifieerde 

aandelenmix. Japanse aandelen daalden licht toen de 

COVID-gevallen in het land sterk toenamen. Intussen 

deden groeiaandelen in opkomende markten het slecht 

omdat de Chinese overheid strenger is geworden 

voor lokale technologiebedrijven. Binnen vastrentende 

waarden daalden de Europese staatsobligaties doordat 

de rendementen in de regio stegen.  Aan de andere kant 

deden wereldwijd aangehouden obligaties het goed 

doordat Amerikaanse staatsobligaties weer voet aan 

de grond kregen na een daling in het eerste kwartaal 

toen de markten zich zorgen maakten over de inflatie. 

Obligaties in lokale valuta van opkomende markten 

waren de best presterende vastrentende activa, omdat 

beleggers in de loop van het kwartaal warmliepen voor 

deze beleggingsklasse.

In de afgelopen 12 maanden zijn de aandelen fors 

gestegen, waarbij sommige belangrijke markten op 

de laatste dag van het kwartaal een nieuw record 

hebben bereikt. Om de post-pandemische rally 

echt te benadrukken, nemen we bijvoorbeeld de 

Amerikaanse aandelen: die zijn met 97% gestegen ten 

opzichte van het dieptepunt in 2020, op 20 maart. 

Dit is uiteraard goed nieuws voor degenen met een 

hogere risicotolerantie die van de hoge rendementen 

hebben genoten. Maar het heeft er ook toe geleid dat 

de risicobereidheid en de rendementsverwachtingen 

van veel beleggers tot zorgwekkende niveaus zijn 

gestegen. Volgens sommige beleggersenquêtes 

verwachten deelnemers nu zelfs meer dan 15% 

rendement per jaar voor de komende vijf jaar, wat 

buitengewoon is volgens historische normen. Net als 

de zwaartekracht mogen beleggers niet vergeten dat 

de prijzen van activa op lange termijn onvermijdelijk 

een weerspiegeling zijn van de fundamentele factoren 

die eraan ten grondslag liggen. 

Vanuit een vastrentend perspectief is de relatieve 

aantrekkelijkheid van krediet verder afgenomen. De 

spreads zijn eind vorig jaar ingestort en zijn sindsdien 

steeds verder gedaald. Als gevolg daarvan zijn de 

rendementsverschillen die door bedrijfsobligaties 

worden geboden, niet langer zo aantrekkelijk. 

Bovendien zagen we in het tweede kwartaal high yield-

obligaties beter presteren dan bedrijfsobligaties, wat 

duidt op verdere risicobereidheid op de vastrentende 

markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties 

is in de loop van het kwartaal iets gedaald, wat het 

vermogen van deze obligaties om bescherming te 

bieden tijdens een uitverkoop van de aandelenmarkten 

enigszins vermindert.
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Beleggingscate-
gorie

Naam van het 
Fonds

Kwartaalren-
dement

Bechmark 
Perf.

Verschil met de 
benchmark van 

het fonds

Uitleg over de over/onder-prestatie van het fonds ten 
opzichte van zijn benchmark

Obligaties Robeco Global 
Credits FH 2.40% 2.25% 0.15%

Het fonds behaalde positieve rendementen doordat 
de spreads in de loop van het kwartaal verder afna-
men en de Amerikaanse curve stabiliseerde. De por-
tefeuille heeft een bèta van minder dan 1, waardoor zij 
defensief zou moeten zijn in een neerwaartse spiraal, 
terwijl zij actief rendement toevoegt door blootstelling 
aan opkomende markten.

Obligaties
Ninety One GSF 

EM Local Currrency 
Debt

2.81% 2.61% 0.20%

Het fonds behaalde goede rendementen doordat 
beleggers zich concentreerden op schuldpapier in 
lokale valuta's in opkomende markten. Met een grote 
blootstelling aan hoogrentende obligaties was de 
portefeuille in staat beter te presteren dan zijn bench-
mark. Het fonds blijft blootgesteld aan valuta's van 
opkomende markten die goedkoop blijven ten opzichte 
van de euro.

Obligaties
Legg Mason BW 
Gbl Fixed Income 

EURH
1.74% 0.57% 1.17%

Het fonds profiteerde van zijn geringe blootstelling 
aan de eurocurve omdat de rendementen in deze 
regio in de loop van het kwartaal stegen. De bloot-
stelling aan Amerikaanse staatsobligaties leverde 
daarentegen een kleine winst op. Ook de blootstelling 
aan obligaties van opkomende markten bleek in de 
loop van het kwartaal gunstig, aangezien beleggers in 
deze activaklasse instapten.

Aandelen Comgest Growth 
Japan -2.53% -1.65% -0.88%

Het fonds boekte in het tweede kwartaal een negatief 
rendement omdat beleggers zich zorgen maakten 
over de toename van het aantal COVID-gevallen in 
Japan. De grootste sectorweging van het fonds - con-
sumer discretionary - slaagde er niet in bescherming 
te bieden in een omgeving waarin beleggers bezorgd 
waren over COVID-beperkingen en stijgende sterfge-
vallen. Vooruitblikkend menen wij dat het fonds goed 
gepositioneerd is om te profiteren van de heropening 
van de Aziatische economieën en het herstel van de 
investeringen en de consumptie. 

Aandelen Dodge & Cox Wor-
ldwide US Stock 7.48% 7.58% -0.10%

De waarderingsbenadering van het fonds heeft in 
het tweede kwartaal goed standgehouden toen de 
markten perioden van groei en waardeherstel door-
maakten. De financiële en de energiesector blijven een 
belangrijke positie behouden en hebben dit jaar een 
positieve bijdrage geleverd.

Hieronder, tabel van de fondsen die het meest hebben bijgedragen aan de over/onder-prestatie van de porte-
feuille ten opzichte van de benchmark voor de Defensieve Portefeuille

We blijven waakzaam omdat we verwachten dat de 

markten volatiele perioden zullen blijven vertonen. We 

zorgen ervoor dat de portefeuille in lijn blijft met de 

door ons gewenste allocatie en zoeken tegelijkertijd 

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn 

we ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille 

risicogecorrigeerde rendementen zal blijven 

opleveren die beleggers helpen hun doelstellingen 

te bereiken.
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Aandelen 20,50

Obligaties  71,50

Cash 8,00

Totaal 100,00

%

De Behoudend Portefeuille

Over het afgelopen kwartaal behaalde de Behoudend 
portefeuille een prestatie van 1,56% ten opzichte van 
de 1,17% benchmark. 

Terwijl wereldwijde aandelen in de verslagperiode 

over het algemeen sterke rendementen behaalden, 

lieten vastrentende activa gemengde resultaten zien. 

Binnen de risicodragende activa bleven Amerikaanse 

aandelen een van de grootste bijdragers, hoewel 

de best presterende positie in de portefeuille onze 

blootstelling aan Europese aandelen was. Zowel 

waarde- als groeiaandelen lieten in het afgelopen 

kwartaal momenten van outperformance zien, waaruit 

het belang blijkt van een goed gediversifieerde 

aandelenmix. Japanse aandelen daalden licht toen de 

COVID-gevallen in het land sterk toenamen. Intussen 

deden groeiaandelen in opkomende markten het slecht 

omdat de Chinese overheid strenger is geworden voor 

lokale technologiebedrijven. Binnen vastrentende 

waarden daalden de Europese staatsobligaties 

doordat de rendementen in de regio stegen.  Aan de 

andere kant deden wereldwijd aangehouden obligaties 

het goed doordat Amerikaanse staatsobligaties weer 

voet aan de grond kregen na een daling in het eerste 

kwartaal toen de markten zich zorgen maakten over 

de inflatie. Obligaties in lokale valuta van opkomende 

markten waren de best presterende vastrentende 

activa, omdat beleggers in de loop van het kwartaal 

warmliepen voor deze beleggingsklasse.

In de afgelopen 12 maanden zijn de aandelen fors 

gestegen, waarbij sommige belangrijke markten op 

de laatste dag van het kwartaal een nieuw record 

hebben bereikt. Om de post-pandemische rally 

echt te benadrukken, nemen we bijvoorbeeld de 

Amerikaanse aandelen: die zijn met 97% gestegen ten 

opzichte van het dieptepunt in 2020, op 20 maart. 

Dit is uiteraard goed nieuws voor degenen met een 

hogere risicotolerantie die van de hoge rendementen 

hebben genoten. Maar het heeft er ook toe geleid dat 

de risicobereidheid en de rendementsverwachtingen 

van veel beleggers tot zorgwekkende niveaus zijn 

gestegen. Volgens sommige beleggersenquêtes 

verwachten deelnemers nu zelfs meer dan 15% 

rendement per jaar voor de komende vijf jaar, wat 

buitengewoon is volgens historische normen. Net als 

de zwaartekracht mogen beleggers niet vergeten dat 

de prijzen van activa op lange termijn onvermijdelijk 

een weerspiegeling zijn van de fundamentele factoren 

die eraan ten grondslag liggen. 

Vanuit een vastrentend perspectief is de relatieve 

aantrekkelijkheid van krediet verder afgenomen. De 

spreads zijn eind vorig jaar ingestort en zijn sindsdien 

steeds verder gedaald. Als gevolg daarvan zijn de 

rendementsverschillen die door bedrijfsobligaties 

worden geboden, niet langer zo aantrekkelijk. 

Bovendien zagen we in het tweede kwartaal high yield-

obligaties beter presteren dan bedrijfsobligaties, wat 

duidt op verdere risicobereidheid op de vastrentende 

markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties 

is in de loop van het kwartaal iets gedaald, wat het 

vermogen van deze obligaties om bescherming te 

bieden tijdens een uitverkoop van de aandelenmarkten 

enigszins vermindert.

We blijven waakzaam omdat we verwachten dat de 

markten volatiele perioden zullen blijven vertonen. We 

zorgen ervoor dat de portefeuille in lijn blijft met de 

door ons gewenste allocatie en zoeken tegelijkertijd 

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn 

Vermogensallocatie: 
Portefeuilledatum: 30/06/21
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Beleggings- 
categorie

Naam van het 
Fonds

Kwartaal- 
rendement

Bechmark 
Perf.

Verschil met de 
benchmark van 

het fonds

Uitleg over de over/onder-prestatie van het fonds ten opzichte van 
zijn benchmark

Aandelen Comgest Growth 
Europe 10.52% 6.46% 4.06%

Het fonds heeft in het tweede kwartaal zeer goed gepresteerd, 
waarmee de underperformance van het eerste kwartaal werd om-
gebogen. Het fonds hanteert een kwaliteits/groei-benadering en kon 
daarom de waarde/groei-rotaties die we in het tweede kwartaal za-
gen, goed doorstaan. De beheerder stelt dat ASML en Accenture als 
twee de grootste bijdragen hebben geleverd, terwijl de overwogen 
positie in de gezondheidszorg de portefeuille in het tweede kwartaal 
ook ten goede kwam.

Aandelen Comgest Growth 
Emerging Markets -1.21% 4.11% -5.32%

De strategie biedt een kwalitatieve groeiaanpak voor beleggingen 
in aandelen uit opkomende markten en zal daarom een grotere 
neerwaartse bescherming bieden in dalende markten, maar zal 
achterblijven bij de benchmark in marktstijgingen. In de loop van het 
kwartaal werd het fonds beïnvloed door zijn blootstelling aan Chinese 
aandelen. De toenemende bezorgdheid over de regelgeving voor 
Chinese technologiebedrijven en de stijgende productiekosten voor 
sommige fabrikanten hebben in het tweede kwartaal tot een lichte 
daling van deze aandelen geleid. 

Aandelen Dodge & Cox Wor-
ldwide US Stock 7.48% 7.58% -0.10%

De waarderingsbenadering van het fonds heeft in het tweede 
kwartaal goed standgehouden toen de markten perioden van groei 
en waardeherstel doormaakten. De financiële en de energiesector 
blijven een belangrijke positie behouden en hebben dit jaar een posi-
tieve bijdrage geleverd.

Obligaties Robeco Global 
Credits FH 2.40% 2.25% 0.15%

Het fonds behaalde positieve rendementen doordat de spreads in de 
loop van het kwartaal verder afnamen en de Amerikaanse curve sta-
biliseerde. De portefeuille heeft een bèta van minder dan 1, waardoor 
zij defensief zou moeten zijn in een neerwaartse spiraal, terwijl zij ac-
tief rendement toevoegt door blootstelling aan opkomende markten.

Obligaties
Ninety One GSF 

EM Local Currrency 
Debt

2.81% 2.61% 0.20%

Het fonds behaalde goede rendementen doordat beleggers zich 
concentreerden op schuldpapier in lokale valuta's in opkomende 
markten. Met een grote blootstelling aan hoogrentende obligaties 
was de portefeuille in staat beter te presteren dan zijn benchmark. 
Het fonds blijft blootgesteld aan valuta's van opkomende markten die 
goedkoop blijven ten opzichte van de euro.

Obligaties
Legg Mason BW 
Gbl Fixed Income 

EURH
1.74% 0.57% 1.17%

Het fonds profiteerde van zijn geringe blootstelling aan de eurocurve 
omdat de rendementen in deze regio in de loop van het kwartaal 
stegen. De blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties leverde 
daarentegen een kleine winst op. Ook de blootstelling aan obligaties 
van opkomende markten bleek in de loop van het kwartaal gunstig, 
aangezien beleggers in deze activaklasse instapten.

Aandelen Comgest Growth 
Japan -2.53% -1.65% -0.88%

Het fonds boekte in het tweede kwartaal een negatief rendement 
omdat beleggers zich zorgen maakten over de toename van het 
aantal COVID-gevallen in Japan. De grootste sectorweging van het 
fonds - consumer discretionary - slaagde er niet in bescherming 
te bieden in een omgeving waarin beleggers bezorgd waren over 
COVID-beperkingen en stijgende sterfgevallen. Vooruitblikkend 
menen wij dat het fonds goed gepositioneerd is om te profiteren van 
de heropening van de Aziatische economieën en het herstel van de 
investeringen en de consumptie. 

Hieronder, tabel van de fondsen die het meest hebben bijgedragen aan de over/onder-prestatie van de  
portefeuille ten opzichte van de benchmark voor de Behoundende Portefeuille

we ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille 

risicogecorrigeerde rendementen zal blijven 

opleveren die beleggers helpen hun doelstellingen te 

bereiken.

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn 

we ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille 

risicogecorrigeerde rendementen zal blijven opleveren 

die beleggers helpen hun doelstellingen te bereiken.
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Aandelen 40,00

Obligaties  55,00

Cash 5,00

Totaal 100,00

%

De Evenwichtige Portefeuille
Vermogensallocatie: 
Portefeuilledatum: 30/06/21

Over het afgelopen kwartaal behaalde de Evenwichtig 
portefeuille een prestatie van 2,49% ten opzichte van 
de 2,47% benchmark. 

Terwijl wereldwijde aandelen in de verslagperiode 

over het algemeen sterke rendementen behaalden, 

lieten vastrentende activa gemengde resultaten zien. 

Binnen de risicodragende activa bleven Amerikaanse 

aandelen een van de grootste bijdragers, hoewel 

de best presterende positie in de portefeuille onze 

blootstelling aan Europese aandelen was. Zowel 

waarde- als groeiaandelen lieten in het afgelopen 

kwartaal momenten van outperformance zien, 

waaruit het belang blijkt van een goed gediversifieerde 

aandelenmix. Japanse aandelen daalden licht toen de 

COVID-gevallen in het land sterk toenamen. Intussen 

deden groeiaandelen in opkomende markten het slecht 

omdat de Chinese overheid strenger is geworden voor 

lokale technologiebedrijven. Binnen vastrentende 

waarden daalden de Europese staatsobligaties 

doordat de rendementen in de regio stegen.  Aan de 

andere kant deden wereldwijd aangehouden obligaties 

het goed doordat Amerikaanse staatsobligaties weer 

voet aan de grond kregen na een daling in het eerste 

kwartaal toen de markten zich zorgen maakten over 

de inflatie. Obligaties in lokale valuta van opkomende 

markten waren de best presterende vastrentende 

activa, omdat beleggers in de loop van het kwartaal 

warmliepen voor deze beleggingsklasse.

In de afgelopen 12 maanden zijn de aandelen fors 

gestegen, waarbij sommige belangrijke markten op 

de laatste dag van het kwartaal een nieuw record 

hebben bereikt. Om de post-pandemische rally 

echt te benadrukken, nemen we bijvoorbeeld de 

Amerikaanse aandelen: die zijn met 97% gestegen ten 

opzichte van het dieptepunt in 2020, op 20 maart. 

Dit is uiteraard goed nieuws voor degenen met een 

hogere risicotolerantie die van de hoge rendementen 

hebben genoten. Maar het heeft er ook toe geleid dat 

de risicobereidheid en de rendementsverwachtingen 

van veel beleggers tot zorgwekkende niveaus zijn 

gestegen. Volgens sommige beleggersenquêtes 

verwachten deelnemers nu zelfs meer dan 15% 

rendement per jaar voor de komende vijf jaar, wat 

buitengewoon is volgens historische normen. Net als 

de zwaartekracht mogen beleggers niet vergeten dat 

de prijzen van activa op lange termijn onvermijdelijk 

een weerspiegeling zijn van de fundamentele factoren 

die eraan ten grondslag liggen. 

Vanuit een vastrentend perspectief is de relatieve 

aantrekkelijkheid van krediet verder afgenomen. De 

spreads zijn eind vorig jaar ingestort en zijn sindsdien 

steeds verder gedaald. Als gevolg daarvan zijn de 

rendementsverschillen die door bedrijfsobligaties 

worden geboden, niet langer zo aantrekkelijk. 

Bovendien zagen we in het tweede kwartaal high yield-

obligaties beter presteren dan bedrijfsobligaties, wat 

duidt op verdere risicobereidheid op de vastrentende 

markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties 

is in de loop van het kwartaal iets gedaald, wat het 

vermogen van deze obligaties om bescherming te 

bieden tijdens een uitverkoop van de aandelenmarkten 

enigszins vermindert.

We blijven waakzaam omdat we verwachten dat de 

markten volatiele perioden zullen blijven vertonen. We 
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Activaklasse Naam van het 
fonds

Kwartaal-
prestaties

Bechmark 
Perf.

Verschil met de 
referentie-in-

dex van het 
fonds

Toelichting bij de over-/onderprestaties van het fonds ten opzichte van 
de referentie-index

Aandelen Comgest Growth 
Europe 10.52% 6.46% 4.06%

Het fonds heeft in het tweede kwartaal zeer goed gepresteerd, waar-
mee de underperformance van het eerste kwartaal werd omgebogen. 
Het fonds hanteert een kwaliteits/groei-benadering en kon daarom de 
waarde/groei-rotaties die we in het tweede kwartaal zagen, goed door-
staan. De beheerder stelt dat ASML en Accenture als twee de grootste 
bijdragen hebben geleverd, terwijl de overwogen positie in de gezond-
heidszorg de portefeuille in het tweede kwartaal ook ten goede kwam.

Aandelen
Comgest Growth 
Emerging Mar-

kets 
-1.21% 4.11% -5.32%

De strategie biedt een kwalitatieve groeiaanpak voor beleggingen in 
aandelen uit opkomende markten en zal daarom een grotere neer-
waartse bescherming bieden in dalende markten, maar zal achterblij-
ven bij de benchmark in marktstijgingen. In de loop van het kwartaal 
werd het fonds beïnvloed door zijn blootstelling aan Chinese aandelen. 
De toenemende bezorgdheid over de regelgeving voor Chinese techno-
logiebedrijven en de stijgende productiekosten voor sommige fabri-
kanten hebben in het tweede kwartaal tot een lichte daling van deze 
aandelen geleid. 

Aandelen
Dodge & Cox 

Worldwide US 
Stock

7.48% 7.58% -0.10%

De waarderingsbenadering van het fonds heeft in het tweede kwartaal 
goed standgehouden toen de markten perioden van groei en waar-
deherstel doormaakten. De financiële en de energiesector blijven een 
belangrijke positie behouden en hebben dit jaar een positieve bijdrage 
geleverd.

Obligaties
Ninety One GSF 
EM Local Curr-

rency Debt
2.81% 2.61% 0.20%

Het fonds behaalde goede rendementen doordat beleggers zich con-
centreerden op schuldpapier in lokale valuta's in opkomende markten. 
Met een grote blootstelling aan hoogrentende obligaties was de por-
tefeuille in staat beter te presteren dan zijn benchmark. Het fonds blijft 
blootgesteld aan valuta's van opkomende markten die goedkoop blijven 
ten opzichte van de euro.

Aandelen Robeco Global 
Credits FH 2.40% 2.25% 0.15%

Het fonds behaalde positieve rendementen doordat de spreads in de 
loop van het kwartaal verder afnamen en de Amerikaanse curve sta-
biliseerde. De portefeuille heeft een bèta van minder dan 1, waardoor 
zij defensief zou moeten zijn in een neerwaartse spiraal, terwijl zij actief 
rendement toevoegt door blootstelling aan opkomende markten.

Aandelen Comgest Growth 
Japan -2.53% -1.65% -0.88%

Het fonds boekte in het tweede kwartaal een negatief rendement om-
dat beleggers zich zorgen maakten over de toename van het aantal CO-
VID-gevallen in Japan. De grootste sectorweging van het fonds - con-
sumer discretionary - slaagde er niet in bescherming te bieden in een 
omgeving waarin beleggers bezorgd waren over COVID-beperkingen en 
stijgende sterfgevallen. Vooruitblikkend menen wij dat het fonds goed 
gepositioneerd is om te profiteren van de heropening van de Aziatische 
economieën en het herstel van de investeringen en de consumptie. 

Hieronder, tabel van de fondsen die het meest hebben bijgedragen aan de over/onder-prestatie van de  
portefeuille ten opzichte van de benchmark voor de Evenwichtige Portefeuille

zorgen ervoor dat de portefeuille in lijn blijft met de 
door ons gewenste allocatie en zoeken tegelijkertijd 

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn we 

ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille 

risicogecorrigeerde rendementen zal blijven 

opleveren die beleggers helpen hun doelstellingen te 

bereiken.
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Aandelen 60,00

Obligaties  38,00

Cash 2,00

Totaal 100,00

%

De Groei Portefeuille
Vermogensallocatie:  
Portefeuilledatum: 30/06/21

Over het afgelopen kwartaal behaalde de Groei 
portefeuille een prestatie van 3,18% ten opzichte 
van de 3,74% benchmark.

Terwijl wereldwijde aandelen in de verslagperiode 

over het algemeen sterke rendementen behaalden, 

lieten vastrentende activa gemengde resultaten zien. 

Binnen de risicodragende activa bleven Amerikaan-

se aandelen de grootste bijdrage leveren, hoewel 

de best presterende positie (met een lager gewicht) 

in de portefeuille onze blootstelling aan Europese 

aandelen was. Zowel waarde- als groeiaandelen 

lieten in het afgelopen kwartaal hun outperformance 

zien, wat het belang aantoont van een goed gediver-

sifieerde aandelenmix. Japanse aandelen daalden 

licht toen het aantal COVID-gevallen in het land sterk 

toenam. Intussen deden groeiaandelen in opkomen-

de markten het slecht omdat de Chinese overheid 

strenger is geworden voor lokale technologiebedrij-

ven. Binnen vastrentende waarden daalden de Euro-

pese staatsobligaties doordat de rendementen in de 

regio stegen.  Aan de andere kant deden wereldwijd 

aangehouden obligaties het goed doordat Ame-

rikaanse staatsobligaties weer voet aan de grond 

kregen na een daling in het eerste kwartaal toen de 

markten zich zorgen maakten over de inflatie.

In de afgelopen 12 maanden zijn de aandelen fors 

gestegen, waarbij sommige belangrijke markten op 

de laatste dag van het kwartaal een nieuw record 

hebben bereikt. Om de post-pandemische rally echt 

te benadrukken, nemen we bijvoorbeeld de Ameri-

kaanse aandelen: die zijn met 97% gestegen ten op-

zichte van het dieptepunt in 2020, op 20 maart. Dit is 

uiteraard goed nieuws voor degenen met een hogere 

risicotolerantie die van de hoge rendementen heb-

ben genoten. Maar het heeft er ook toe geleid dat de 

risicobereidheid en de rendementsverwachtingen van 

veel beleggers tot zorgwekkende niveaus zijn geste-

gen. Volgens sommige beleggersenquêtes verwachten 

deelnemers nu zelfs meer dan 15% rendement per 

jaar voor de komende vijf jaar, wat buitengewoon is 

volgens historische normen. Net als de zwaartekracht 

mogen beleggers niet vergeten dat de prijzen van 

activa op lange termijn onvermijdelijk een weerspiege-

ling zijn van de fundamentele factoren die eraan ten 

grondslag liggen. 

Vanuit een vastrentend perspectief is de relatieve 

aantrekkelijkheid van krediet verder afgenomen. De 

spreads zijn eind vorig jaar ingestort en zijn sindsdien 

steeds verder gedaald. Als gevolg daarvan zijn de 

rendementsverschillen die door bedrijfsobligaties wor-

den geboden, niet langer zo aantrekkelijk. Bovendien 

zagen we in het tweede kwartaal high yield-obligaties 

beter presteren dan bedrijfsobligaties, wat duidt op 

verdere risicobereidheid op de vastrentende markten. 

De rente op Amerikaanse staatsobligaties is in de loop 

van het kwartaal iets gedaald, wat het vermogen van 

deze obligaties om bescherming te bieden tijdens een 

uitverkoop van de aandelenmarkten enigszins vermin-

dert.

We blijven waakzaam omdat we verwachten dat de 

markten volatiele perioden zullen blijven vertonen. We 

zorgen ervoor dat de portefeuille in lijn blijft met de 
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Activaklasse Naam van het 
fonds

Kwartaalpres-
taties

Bechmark 
Perf.

Verschil met 
de referen-

tie-index 
van het 
fonds

Toelichting bij de over-/onderprestaties van het fonds ten opzichte 
van de referentie-index

Obligaties Robeco Global 
Credits FH 2.40% 2.25% 0.15%

Het fonds behaalde positieve rendementen doordat de spreads 
in de loop van het kwartaal verder afnamen en de Amerikaanse 
curve stabiliseerde. De portefeuille heeft een bèta van minder 
dan 1, waardoor zij defensief zou moeten zijn in een neerwaartse 
spiraal, terwijl zij actief rendement toevoegt door blootstelling aan 
opkomende markten.

Aandelen
Legg Mason BW 
Gbl Fixed Income 

EURH
1.74% 0.57% 1.17%

Het fonds profiteerde van zijn geringe blootstelling aan de eurocur-
ve omdat de rendementen in deze regio in de loop van het kwartaal 
stegen. De blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties leverde 
daarentegen een kleine winst op. Ook de blootstelling aan obli-
gaties van opkomende markten bleek in de loop van het kwartaal 
gunstig, aangezien beleggers in deze activaklasse instapten.

Aandelen BGF European 
Equity Income 5.47% 6.46% -0.99%

Het fonds behaalde positieve rendementen maar bleef achter op 
zijn benchmark. De overwogen positie van het fonds in de nutsbe-
drijvensector was een negatieve factor, omdat deze sector in het 
afgelopen kwartaal de slechtst presterende aandelensector ter 
wereld was. Dankzij een grote blootstelling aan de gezondheidszorg 
en de financiële sector (die beiden goed blijven presteren), bleef het 
fonds echter goed presteren. 

Aandelen Comgest Growth 
Europe 10.52% 6.46% 4.06%

Het fonds heeft in het tweede kwartaal zeer goed gepresteerd, 
waarmee de underperformance van het eerste kwartaal werd 
omgebogen. Het fonds hanteert een kwaliteits/groei-benadering 
en kon daarom de waarde/groei-rotaties die we in het tweede 
kwartaal zagen, goed doorstaan. De beheerder stelt dat ASML en 
Accenture als twee de grootste bijdragen hebben geleverd, terwijl 
de overwogen positie in de gezondheidszorg de portefeuille in het 
tweede kwartaal ook ten goede kwam.

Aandelen Comgest Growth 
Emerging Markets -1.21% 4.11% -5.32%

De strategie biedt een kwalitatieve groeiaanpak voor beleggingen 
in aandelen uit opkomende markten en zal daarom een grotere 
neerwaartse bescherming bieden in dalende markten, maar zal 
achterblijven bij de benchmark in marktstijgingen. In de loop van 
het kwartaal werd het fonds beïnvloed door zijn blootstelling aan 
Chinese aandelen. De toenemende bezorgdheid over de regelge-
ving voor Chinese technologiebedrijven en de stijgende productie-
kosten voor sommige fabrikanten hebben in het tweede kwartaal 
tot een lichte daling van deze aandelen geleid. 

Aandelen Dodge & Cox Wor-
ldwide US Stock 7.48% 7.58% -0.10%

De waarderingsbenadering van het fonds heeft in het tweede 
kwartaal goed standgehouden toen de markten perioden van groei 
en waardeherstel doormaakten. De financiële en de energiesector 
blijven een belangrijke positie behouden en hebben dit jaar een 
positieve bijdrage geleverd.

Hieronder, tabel van de fondsen die het meest hebben bijgedragen aan de over/onder-prestatie van de  
portefeuille ten opzichte van de benchmark voor de Groei Portefeuille

door ons gewenste allocatie en zoeken tegelijkertijd 

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn we 

ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille risi-

cogecorrigeerde rendementen zal blijven opleveren 

die beleggers helpen hun doelstellingen te bereiken.
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Aandelen 80,50

Obligaties  17,50

Cash 2,00

Totaal 100,00

%

De Dynamisch Portefeuille
Vermogensallocatie: 
Portefeuilledatum: 30/06/21

Over het afgelopen kwartaal behaalde de Dynamisch 
portefeuille een prestatie van 3,94% ten opzichte van 
de 5,03% benchmark.

Terwijl wereldwijde aandelen in de verslagperiode 

over het algemeen sterke rendementen behaalden, 

lieten vastrentende activa gemengde resultaten zien. 

Binnen de risicodragende activa bleven Amerikaanse 

aandelen de grootste bijdrage leveren, hoewel de 

best presterende positie (met een lager gewicht) in de 

portefeuille onze blootstelling aan Europese aandelen 

was. Zowel waarde- als groeiaandelen lieten in het 

afgelopen kwartaal hun outperformance zien, wat 

het belang aantoont van een goed gediversifieerde 

aandelenmix. Japanse aandelen daalden licht toen 

het aantal COVID-gevallen in het land sterk toenam. 

Intussen deden groeiaandelen in opkomende markten 

het slecht omdat de Chinese overheid strenger is 

geworden voor lokale technologiebedrijven. Binnen 

vastrentende waarden daalden de Europese 

staatsobligaties doordat de rendementen in de 

regio stegen.  Aan de andere kant deden wereldwijd 

aangehouden obligaties het goed doordat 

Amerikaanse staatsobligaties weer voet aan de grond 

kregen na een daling in het eerste kwartaal toen de 

markten zich zorgen maakten over de inflatie.

In de afgelopen 12 maanden zijn de aandelen fors 

gestegen, waarbij sommige belangrijke markten op 

de laatste dag van het kwartaal een nieuw record 

hebben bereikt. Om de post-pandemische rally echt te 

benadrukken, nemen we bijvoorbeeld de Amerikaanse 

aandelen: die zijn met 97% gestegen ten opzichte 

van het dieptepunt in 2020, op 20 maart. Dit is 

uiteraard goed nieuws voor degenen met een hogere 

risicotolerantie die van de hoge rendementen hebben 

genoten. Maar het heeft er ook toe geleid dat de 

risicobereidheid en de rendementsverwachtingen van 

veel beleggers tot zorgwekkende niveaus zijn gestegen. 

Volgens sommige beleggersenquêtes verwachten 

deelnemers nu zelfs meer dan 15% rendement per jaar 

voor de komende vijf jaar, wat buitengewoon is volgens 

historische normen. Net als de zwaartekracht mogen 

beleggers niet vergeten dat de prijzen van activa op 

lange termijn onvermijdelijk een weerspiegeling zijn 

van de fundamentele factoren die eraan ten grondslag 

liggen. 

Vanuit een vastrentend perspectief is de relatieve 

aantrekkelijkheid van krediet verder afgenomen. De 

spreads zijn eind vorig jaar ingestort en zijn sindsdien 

steeds verder gedaald. Als gevolg daarvan zijn de 

rendementsverschillen die door bedrijfsobligaties 

worden geboden, niet langer zo aantrekkelijk. 

Bovendien zagen we in het tweede kwartaal high yield-

obligaties beter presteren dan bedrijfsobligaties, wat 

duidt op verdere risicobereidheid op de vastrentende 

markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties 

is in de loop van het kwartaal iets gedaald, wat het 

vermogen van deze obligaties om bescherming te 

bieden tijdens een uitverkoop van de aandelenmarkten 

enigszins vermindert.
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Activaklasse Naam van het 
fonds

Kwartaalren-
dement

Bechmark 
Perf.

Verschil 
met de 

benchmark 
van het 
fonds

Uitleg over de over/onder-prestatie van het fonds ten opzichte van zijn 
benchmark

Aandelen BGF European 
Equity Income 5.47% 6.46% -0.99%

Het fonds behaalde positieve rendementen maar bleef achter op zijn 
benchmark. De overwogen positie van het fonds in de nutsbedrijven-
sector was een negatieve factor, omdat deze sector in het afgelopen 
kwartaal de slechtst presterende aandelensector ter wereld was. 
Dankzij een grote blootstelling aan de gezondheidszorg en de finan-
ciële sector (die beiden goed blijven presteren), bleef het fonds echter 
goed presteren. 

Aandelen Comgest Growth 
Europe 10.52% 6.46% 4.06%

Het fonds heeft in het tweede kwartaal zeer goed gepresteerd, waar-
mee de underperformance van het eerste kwartaal werd omgebogen. 
Het fonds hanteert een kwaliteits/groei-benadering en kon daarom 
de waarde/groei-rotaties die we in het tweede kwartaal zagen, goed 
doorstaan. De beheerder stelt dat ASML en Accenture als twee de 
grootste bijdragen hebben geleverd, terwijl de overwogen positie in de 
gezondheidszorg de portefeuille in het tweede kwartaal ook ten goede 
kwam.

Aandelen Comgest Growth 
Emerging Markets -1.21% 4.11% -5.32%

De strategie biedt een kwalitatieve groeiaanpak voor beleggingen in 
aandelen uit opkomende markten en zal daarom een grotere neer-
waartse bescherming bieden in dalende markten, maar zal achterblij-
ven bij de benchmark in marktstijgingen. In de loop van het kwartaal 
werd het fonds beïnvloed door zijn blootstelling aan Chinese aande-
len. De toenemende bezorgdheid over de regelgeving voor Chinese 
technologiebedrijven en de stijgende productiekosten voor sommige 
fabrikanten hebben in het tweede kwartaal tot een lichte daling van 
deze aandelen geleid. 

Aandelen Dodge & Cox Wor-
ldwide US Stock 7.48% 7.58% -0.10%

De waarderingsbenadering van het fonds heeft in het tweede kwar-
taal goed standgehouden toen de markten perioden van groei en 
waardeherstel doormaakten. De financiële en de energiesector blijven 
een belangrijke positie behouden en hebben dit jaar een positieve 
bijdrage geleverd.

Obligaties
Ninety One GSF 

EM Local Currrency 
Debt

2.81% 2.61% 0.20%

Het fonds behaalde goede rendementen doordat beleggers zich 
concentreerden op schuldpapier in lokale valuta's in opkomende mark-
ten. Met een grote blootstelling aan hoogrentende obligaties was de 
portefeuille in staat beter te presteren dan zijn benchmark. Het fonds 
blijft blootgesteld aan valuta's van opkomende markten die goedkoop 
blijven ten opzichte van de euro.

Aandelen Comgest Growth 
Japan -2.53% -1.65% -0.88%

Het fonds boekte in het tweede kwartaal een negatief rendement om-
dat beleggers zich zorgen maakten over de toename van het aantal 
COVID-gevallen in Japan. De grootste sectorweging van het fonds 
- consumer discretionary - slaagde er niet in bescherming te bieden 
in een omgeving waarin beleggers bezorgd waren over COVID-beper-
kingen en stijgende sterfgevallen. Vooruitblikkend menen wij dat het 
fonds goed gepositioneerd is om te profiteren van de heropening van 
de Aziatische economieën en het herstel van de investeringen en de 
consumptie. 

Hieronder, tabel van de fondsen die het meest hebben bijgedragen aan de over/onder-prestatie van de  
portefeuille ten opzichte van de benchmark voor de Dynamisch Portefeuille

We blijven waakzaam omdat we verwachten dat de 

markten volatiele perioden zullen blijven vertonen. We 

zorgen ervoor dat de portefeuille in lijn blijft met de 

door ons gewenste allocatie en zoeken tegelijkertijd 

naar mogelijkheden die de verwachte toekomstige 

rendementen zullen verbeteren. In dit opzicht zijn 

we ervan overtuigd dat de vorm van de portefeuille 

risicogecorrigeerde rendementen zal blijven opleveren 

die beleggers helpen hun doelstellingen te bereiken.
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De rendementen in dit rapport zijn brutorendementen (exclusief beheersvergoeding en mogelijke taksen). MeDirect rekent geen instap- en uitstapkosten aan, 

noch transactiekosten. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die van de activa van het fonds worden afgehouden, worden meegerekend, 

maar zijn reeds opgenomen in de NIW (netto inventariswaarde). Deze kosten worden door de fondsbeheerders van de onderliggende fondsen berekend 

en door Morningstar aan MeDirect geleverd. Fondsen of ICB’s zijn collectieve beleggingen die afhankelijk zijn van de beleggingsdoelstelling van de ICB. Een 

ICB kan investeren in aandelen, vastrentende producten of vastgoed, of in een combinatie van deze categorieën (bron: Morningstar.be). De waarde van 

deze ICB’s kan schommelen en het kapitaal is niet gegarandeerd. U moet de KIID en het prospectus doorlezen; deze zijn te vinden op https://www.medirect.

be/nl-be/beleggingsfondsen/zoeken. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn 

geen garantie voor toekomstige prestaties. Er kunnen beleggingsverliezen voorkomen en beleggers kunnen een deel van hun beleggingen in het fonds 

verliezen. De afdeling van Morningstar die de vermogensallocatie, de vragenlijst betreffende risicotolerantie en de fondsenselectie levert voor MeDirect 

Vermogensbeheer, is Morningstar Investment Management Europe. De volgende roerende voorheffingen zijn van toepassing op inkomsten die ontvangen 

zijn uit fondsbeleggingen: 30% roerende voorheffing op dividenduitbetalingen en 30% roerende voorheffing op kapitaalwinsten uit de verkoop van 

deelbewijzen in fondsen die meer dan 10% van de intrinsieke waarde in schuldbewijzen beleggen. 
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De MeDirect Vermogensbeheerportefeuilles zijn samengesteld met het oog op rendementen op de middellange 

tot lange termijn (minstens 5 jaar maar eerder 10 jaar of meer). Door de portefeuilles op lange termijn 

te houden, vervagen kortetermijnprijsschommelingen. Hieronder vindt u de rendementen van onze vijf 

portefeuilles (Defensief tot Dynamisch).  

Rendement over één, drie, vijf en tien jaar

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

Startdatum
Einddatum

1-jul-20
30-jun-21

1-jul-18
30-jun-21

1-jul-16
30-jun-21

1-jul-11
30-jun-21

Defensief 
Benchmark defensief

2,86% 
2,45%

2,01% 
3,00%

1,69% 
2,02%

3,87% 

Behoudend 
Benchmark behoudend

5,80% 
5,50%

2,65% 
4,45%

2,62% 
3,41%

5,01% 

Evenwichtig 
Benchmark evenwichtig

11,46% 
11,73%

3,77% 
6,80%

4,05% 
5,91%

6,35% 

Groei
Benchmark groei

16,43% 
18,27%

4,62% 
9,01%

5,27% 
8,36%

7,18% 

Dynamisch 
Benchmark dynamisch

22,64% 
25,03%

5,95% 
10,89%

6,73% 
10,61%

7,97% 
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De getoonde prestatie is het geannualiseerde 

(rendement per jaar) en gesimuleerde brutorendement. 

De portefeuilles van MeDirect werden op 31 maart 

2014 samengesteld. De getoonde prestaties vóór 

deze datum zijn gebaseerd op historische data 

waarmee een backtest werd uitgevoerd. De data 

wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde 

van de huidige fondsen in de portefeuille (vanaf 31 

maart 2014) en gaan terug tot één, drie, vijf en tien 

jaar. Voor de fondsen met een kortere geschiedenis is 

een index gebruikt. De fondswegingen werden ieder 

kwartaal geherbalanceerd om in lijn te blijven met hun 

doelstellingen. 

Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie 

onveranderd. De rendementen zijn exclusief MeDirect 

beheerskosten en mogelijke taksen, maar nemen wel de 

onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders 

in rekening. De prestaties worden uitsluitend voor 

illustratieve doeleinden gebruikt en moeten niet 

worden gezien als feitelijke portefeuilleresultaten. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen 

indicatie voor toekomstige prestaties. Voor de

samenstelling van elke benchmark kunt u terecht op

https://www.medirect.be/nl-be/vermogensbeheer/

rendementsoverzicht
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24/7 online inzage in de evolutie van uw Portefeuille

U hoeft natuurlijk niet te wachten op het driemaandelijks digitaal rapport. Via ons online 

platform heeft u altijd inzage in de meest recente details van uw Portefeuille, op het moment 

dat het u uitkomt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U vindt er uitgebreide informatie zoals 

de samenstelling en het totaalrendement van uw Portefeuille, maar ook de rendementen en 

details van elk fonds.
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