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INLEIDING

De eerste ethische fondsen die meer dan dertig jaar geleden het
daglicht zagen, wilden spaarders vooral helpen om hun beleggingen
in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke waarden door
specifieke sectoren uit te sluiten, zoals wapens, tabak en fossiele
brandstoffen. Vaak ging dat ten koste van het rendement, want
sommige van die sectoren leverden in het verleden stevige winsten op.
Drie decennia later is er heel wat veranderd. Aanvankelijk liepen institutionele
beleggers daarin voorop, maar de laatste tijd doen ook particulieren mee. Ethisch
beleggen of sectoren uitsluiten volstaat niet meer. Beleggers kijken nu ook naar de
prestaties op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen
en behoorlijk bestuur (Environmental, Social & Governance – ESG), gaan na waar hun
geld een concrete impact kan hebben, gaan actief in dialoog met bedrijven enz. Als
overkoepelende term voor al die benaderingen gebruiken specialisten ‘duurzaam en
verantwoord beleggen’ (responsible & sustainable investing – RSI).
Beleggingsprofessionals zijn gaan beseffen dat zij het rendement mogelijk
konden verbeteren door in hun beleggingsbeslissingen oog te hebben voor
duurzaamheidsoverwegingen en 1) bedrijven te zoeken die wellicht kunnen
profiteren van de uitdagingen in een wereld waarin klimaatverandering
alomtegenwoordig is, en 2) weg te blijven van – of soms in dialoog te gaan met
– bedrijven die vanwege hun schadelijke praktijken op lange termijn mogelijk
niet overleven. Door de grote vraag bij klanten wordt duurzaam en verantwoord
beleggen langzaam maar zeker de norm.
De meeste beleggers beschouwen zichzelf als een maatschappelijk verantwoord
individu: ze zijn actief in hun gemeenschap, ze recycleren, ze schenken aan
goede doelen enz.
Hoe ze die maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten vertalen naar
beleggingen, is voor de meeste mensen echter een vraagteken.
De afgelopen jaren is de interesse bij beleggers sterk toegenomen. De berichtgeving
in de media over de klimaatverandering, de vervuiling en maatschappelijke
problemen heeft de behoefte aan doortastende maatregelen onderstreept. Beetje bij
beetje beginnen beleggers in te zien dat zij hun spaargeld kunnen gebruiken om de
verandering te bewerkstelligen die nodig is om de ecologische en maatschappelijke
problemen van onze wereld aan te pakken. Hun beleggingen moeten renderen,
maar niet ten koste van alles – zij willen weten waar hun geld naartoe gaat en welke
blijvende impact die bedrijven op de wereld rondom hen hebben.
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WAT IS VERANTWOORD
BELEGGEN?
Voor we het over verantwoord beleggen hebben, moeten we ons afvragen waarom mensen überhaupt
beleggen. Ieders individuele doelstelling is wellicht anders, van sparen voor een comfortabel pensioen tot
kapitaal opbouw om een droomhuis te kopen, maar in wezen streven alle beleggers normaliter hetzelfde
na: hun vermogen doen aangroeien.
Veel beleggingen die in het verleden het meeste opbrachten,
zetten sterk in op sectoren en bedrijven die niet per se goed
waren voor de wereld. Van tabaksbedrijven die de gezondheid
schaadden tot oliemaatschappijen die het milieu vervuilden,
aan het beste rendement hing vaak een maatschappelijk
prijskaartje vast.
Een groeiend aantal mensen stelt echter steeds hogere
eisen aan hun geld. Het moet niet alleen winst genereren,
het moet ook een doel dienen. De tijd dat zij er genoegen
mee namen hun spaargeld aan een beleggingsbeheerder
toe te vertrouwen en het hen weinig kon schelen in wat voor
bedrijven die belegde, is voorbij. Zij willen zekerheid dat hun

beleggingen een positieve invloed hebben, of toch minstens
geen schade berokkenen.
Criteria op het vlak van milieu, maatschappij en behoorlijk
bestuur worden niet langer gezien als louter een manier om
een bredere beleggingsportefeuille een groen tintje te geven.
Steeds vaker staan ze centraal.
Een van de problemen is echter dat de begrippen duurzaam
en verantwoord beleggen vaak door elkaar gebruikt worden,
terwijl het twee verschillende zaken zijn en de mate waarin zij
de beleggingsbeslissingen van mensen beïnvloeden, varieert.

BELEGGINGSSPECTRUM
Traditioneel

Ik ben mij bewust
van ESG-thema’s,
maar houd er in mijn
beleggingsproces
niet formeel
rekening mee

Ethisch /
uitsluiting

Ik wil niet
beleggen in
schadelijke
bedrijven

Aan het ene uiteinde staat de
traditionele belegging. Daarbij kan
een belegger zich wel van ESG-thema’s
bewust zijn, maar houdt hij er in zijn
portefeuille niet formeel rekening
mee. Hij heeft alleen oog voor een
maximaal financieel rendement.
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Verantwoord

Duurzaam

Ik wil verantwoord
handelen
en in mijn
beleggingsproces
rekening houden
met ESG-criteria

Ik wil
beleggen in
bedrijven die
bijdragen
aan een
duurzame
toekomst

Aan het andere uiteinde van de schaal
vinden we filantropie. Dit is de volledig
tegenovergestelde visie, waarin het
beleggingsrendement helemaal geen
rol speelt. Geld wordt louter ingezet
om verandering teweeg te brengen en
iets goeds te doen, waarbij weinig of
geen rendement wordt verwacht.

Impact

Filantropie

Ik wil dat mijn
Ik wil iets
beleggingen helpen terugdoen voor
om problemen aan de maatschappij
te pakken, zoals de
klimaatverandering
of het onderwijs

Dat zijn de twee uitersten van
de schaal – de meeste beleggers
zouden zichzelf wellicht ergens
tussenin situeren. Zij houden vast
aan rendement, maar willen ook
weten dat bij het beheer van hun
geld rekening wordt gehouden met
duurzaamheidsoverwegingen.

Wat is ESG?
Een afkorting die in het kader van duurzaam en
verantwoord beleggen vaak wordt gebruikt, is ESG.
ESG staat voor ‘environmental, social & governance’
(milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en
behoorlijk bestuur) en verwijst naar verschillende criteria
die beleggers kunnen hanteren wanneer zij bedrijven of
fondsen aan hun portefeuille toevoegen.

nvironmental (milieu)
Alles wat verband houdt met de
kwaliteit en de werking van de
natuurlijke omgeving en systemen,
zoals CO2-uitstoot, milieuregels
of afvalbeheer.

ocial (maatschappelijke
verantwoordelijkheid)
Alles wat verband houdt met de
rechten, het welzijn en de belangen
van mensen en gemeenschappen,
zoals arbeidspraktijken, veiligheid
en gezondheid of productveiligheid.

overnance
(behoorlijk bestuur)
Alles wat verband houdt met de leiding
van en het toezicht op bedrijven en
andere entiteiten waarin wordt belegd,
zoals de samenstelling van de raad
van bestuur, het aandeelhouderschap,
de aandeelhoudersrechten of de
beloningspraktijken.

ESG-integratie in de
praktijk
Een eenvoudig voorbeeld
om dit te illustreren is een
belegging in een bedrijf dat
zonnepanelen produceert. Dat
wordt geacht een duurzame
belegging te zijn, want er
vloeit geld naar een bedrijf dat
specifiek tot doel heeft om bij
te dragen aan een trend die
positief is voor het milieu, in
casu hernieuwbare of groene
energie. Maar ... een gedegen
ESG-analyse is nodig om
zeker te zijn dat het bedrijf
niet ondermaats presteert op
andere vlakken, bijvoorbeeld
door zijn werknemers geen
fatsoenlijk loon te betalen of
zijn grondstoffen niet op een
milieuvriendelijke manier te
winnen.

DE PRINCIPES VAN VERANTWOORD
BELEGGEN VAN DE VERENIGDE NATIES
(UNPRI)
De UNPRI zijn zes door de VN gesteunde beleggingsprincipes. Wie ze – vrijwillig
– onderschrijft, verbindt zich ertoe bij beleggingsbeslissingen rekening te
houden met ESG-factoren. Ze werden ontwikkeld in 2006 door een groep
institutionele beleggers. Sindsdien hebben ruim 4 500 spelers uit meer dan
80 landen zich erachter geschaard*.
Het doel van de UNPRI is om een duurzaam wereldwijd financieel stelsel tot stand te brengen,
dat zijn deelnemers financieel beloont én het milieu en de maatschappij ten goede komt. Ze
tonen aan dat overheden en instellingen zich bewust zijn van het belang van de financiële
wereld en beseffen dat die kan helpen om de wereldeconomie en de maatschappij als geheel
de omslag naar meer duurzaamheid te laten maken.
Onder elk van de principes hebben beleggingsondernemingen de keuze uit verschillende
mogelijkheden om in hun dagelijkse activiteiten met ESG-thema’s rekening te houden. Wie
de PRI onderschrijft, kan ook rekenen op veel ondersteuning en hulpmiddelen om de beste
praktijken toe te passen en de principes zo doeltreffend mogelijk in de praktijk te brengen.

De UNPRI en Architas
Architas mag zich sinds 2018 een trotse ondertekenaar van de UNPRI noemen. Bij
de jaarlijkse doorlichting van onze strategie en ons bestuur halen wij sinds onze
toetreding stelselmatig een A-rating. Wij verfijnen en verbeteren onophoudelijk ons
beleggingsproces om bij te blijven met de jongste ESG-trends en mee verandering te
bewerkstelligen in onze sector. Dat houdt ook in dat wij nauw samenwerken met de
onderliggende beheerders in onze portefeuilles om ervoor te zorgen dat zij aan onze
normen voldoen en waar nodig hen te helpen om hun aanpak bij te sturen.

*Bron: UNPRI, November 2021
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DOOR DE UNPRI TE ONDERSCHRIJVEN, VERBINDEN WIJ ONS ERTOE

Samen te werken om
doeltreffender te zijn in de
toepassing van de principes.

Te rapporteren over
onze activiteiten en onze
vorderingen met de
toepassing van de principes.

ESG-criteria in aanmerking
te nemen bij de analyse
en besluitvorming
inzake beleggingen.

Actieve aandeelhouders te
zijn en in ons beleid en onze
praktijken als aandeelhouder
rekening te houden
met ESG-thema’s.

Aanvaarding en toepassing van de
principes te promoten binnen de
beleggingssector.

Van de entiteiten waarin wij
beleggen, te vragen dat zij
op passende wijze informatie
verstrekken over ESG-thema’s.

VERANTWOORD BELEGGEN EN ESG
IN EEN MULTIMANAGERAANPAK

Wat is een multimanagerfonds?
Architas zet volledig in op multimanagerfondsen. De fondsen die wij
aanbieden, zijn stuk voor stuk multimanagerfondsen en zijn afgestemd op
verschillende beleggingsdoelstellingen.
Een klassiek beleggingsfonds met
één beheerder belegt mogelijk in één
activaklasse, sector of geografische regio.
Een fonds kan bijvoorbeeld alleen beleggen
in aandelen van Aziatische bedrijven. Een
ander belegt misschien in bedrijven uit
opkomende markten, zoals India of Brazilië.
Bij onze multimanagerfondsen ligt dat
anders: in plaats van zich toe te spitsen
op één type belegging, beleggen ze in

een groot aantal specifieke fondsen. Die
noemen we de ‘onderliggende fondsen’.
Elk onderliggend fonds dat wij selecteren,
is in handen van een gespecialiseerde
fondsbeheerder die de markt door
en door kent.
Door deze gespecialiseerde onderliggende
beheerders samen te brengen, kunnen
wij onze klanten volledig gediversifieerde
beleggingsoplossingen aanbieden.

Voordelen van
multimanagerfondsen
Grotere diversificatie
Samenwerking met de
beste fondsbeheerders
in elke activaklasse
Alleen betalen voor
actieve beheerders
wanneer zij
meerwaarde genereren
Flexibiliteit om
de assetallocatie
snel bij te sturen

Wat is een gemengd dakfonds?
Sommige van onze fondsen zijn behalve multimanagerfondsen ook gemengde fondsen. Dat wil zeggen dat
zij hun beleggingen spreiden over verschillende activaklassen, zoals geldmarktinstrumenten, aandelen,
obligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen. Dat kan belangrijk zijn, want alle activaklassen reageren
doorgaans anders op bepaalde marktomstandigheden.
Voorbeeldportefeuille van een dakfonds

ARCHITAS-DAKFONDS

EUROPESE
OBLIGATIES
AZIATISCHE
AMERIKAANSE
EUROPESE
ALTERNATIEVE
EUROPEES
AANDELEN
OPKOMENDE
AANDELEN
OBLIGATIES
OBLIGATIES
BELEGGINGEN
VASTGOED
MARKTEN
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde Gespecialiseerde Gespecialiseerde Gespecialiseerde Gespecialiseerde
fondsbeheerders Gespecialiseerde fondsbeheerders fondsbeheerders fondsbeheerders fondsbeheerders fondsbeheerders
fondsbeheerders

ONDERLIGGENDE FONDSBEHEERDERS
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Waarom beleggen in multimanagerfondsen?
Het komt erop neer dat u een enkel fonds kiest dat uw beleggingen diversifieert
en de talenten van een groot aantal fondsbeheerders groepeert.
De beste in elke categorie selecteren
Niemand kan een expert zijn in alles. Daarom brengen we de beste specialisten van de verschillende domeinen
samen in onze portefeuilles. Zo hebben we een expert voor elke activaklasse of regio. Vergelijk het met
tienkampers. Hoewel ze bijzonder goed presteren in de diverse disciplines, worden ze toch telkens verslagen
door atleten die zich op één onderdeel toeleggen. Zo bouwen wij onze portefeuilles ook op.

BETERE PRESTATIES OLYMPISCH
KAMPIOEN
(door gespecialiseerde atleten)

100 M

VERSPRINGEN

KOGELSTOTEN

HOOGSPRINGEN

+36.50%
+35.00%
40%
30%

+3.20%

20%

+1.60%

10%
0%
Prestaties Olympisch kampioen

9.8s

8.11m

23.3m

2.37m

Prestaties tienkamp-kampioen

10.12s

8.24m

14.8m

2.02m

Bron: Olympische resultaten 2020 Tokyo, Worldathletics.org
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Uw beleggingen makkelijker diversifiëren en het risico spreiden
De ruime keuze aan fondsen en activaklassen maakt het moeilijk om de meest geschikte beleggingen met de grootste kans op
een optimaal rendement te selecteren. Bij Architas geloven wij dat het verstandig is niet al je eieren in één mand te leggen.
Door te beleggen in een multimanagerfonds van Architas, bent u zeker dat uw beleggingen gespreid worden over
verschillende sectoren, regio’s en activaklassen en dat ze de expertise benutten van enkele van de meest gerenommeerde
fondsbeheerders ter wereld.

400 M

110 M
HORDEN

DISCUSWERPEN

POLSSTOKSPRINGEN

+18.60%

+29.40%

SPEERWERPEN

1500 M

+27.60%
+23.20%

+7.60%

+3.10%

43.85s

13.04s

68.9m

6.03m

87.58m

03:28:32

47.48s

13.46s

48.67m

4.9m

63.44m

04:31:08

Bij de opbouw van onze multimanagerportefeuilles willen wij beleggers toegang geven tot de in onze ogen beste beheerders
binnen het beleggingsuniversum. Elke manager die in onze portefeuilles terechtkomt, is gespecialiseerd in een specifieke
activaklasse of regio en heeft het grondige en deskundige onderzoeksproces van ons beleggingsteam doorstaan. Het resultaat
is één eenvoudige beleggingsoplossing die voortdurend beheerd en opgevolgd wordt door ons team. Zo krijgt u als belegger
altijd toegang tot de beste mogelijkheden.
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EEN RAAMWERK VOOR GESLAAGDE
ESG-INTEGRATIE
Architas is al sinds lang wereldwijd actief in open architectuur en heeft de plicht om te handelen in het belang
van zijn klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Als lid van de mondiale AXA-groep delen wij de
ambitie om mensen op lange termijn te beschermen en sterkere en duurzamere samenlevingen te bouwen.
Zoals gezegd onderschrijven wij sinds 2018 de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties en wordt de
manier waarop wij ESG-integratie aanpakken (strategie en bestuur) bekroond met een ‘A’-rating. Wij geloven dat in onze
beleggingsbeslissingen en -processen rekening houden met duurzaamheid op lange termijn ten goede zal komen aan zowel onze
klanten als de bredere samenleving.

Ons raamwerk

Directiecomité Architas

ESG-beleid

Kenniscentrum
Verantwoord Beleggen
van AXA

ESG-forum Architas

• ESG-onderzoek
• Rapportering

Duurzaam beleggen

Beleggingsteam
(inclusief ESG-functie)

• Duurzame fondsen
• Samenwerking en activisme

Stembeleid

Belangenconflictenbeleid

Complianceteam
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Kenniscentrum Verantwoord
Beleggen van AXA
Het Comité Verantwoord Beleggen
is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, uitvoering en
opvolging van het beleid inzake
verantwoord beleggen van AXA.
De beslissingen van dit comité
worden geïnterpreteerd en in de
praktijk gebracht door de lokale
Chief Investment Officers via het
Kenniscentrum Verantwoord
Beleggen. Het Kenniscentrum
Verantwoord Beleggen heeft
ook als taak om de strategie en
richtlijnen van de groep op het vlak
van verantwoord beleggen bekend
te maken en toe te lichten aan de
lokale ESG- en beleggingsteams en
gezamenlijke initiatieven van de
CIO’s te coördineren.

ESG-forum Architas

ESG-functie

Het ESG-forum van Architas
is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, uitvoering en
opvolging van ons ESG-beleid.
De samenstelling van het forum
garandeert dat de impact van
alle nieuwe ESG-gerelateerde
activiteiten en initiatieven naar
behoren wordt beoordeeld,
in overweging genomen en
beheerd, en dat binnen Architas
de ESG-principes worden
gepromoot en gebruikt.

De ESG-functie is verantwoordelijk
voor de ESG-integratie in
het beleggingsteam en krijgt
daarvoor informatie aangereikt
van sleutelfiguren binnen het
team, zoals de CIO. Bovendien
is het hele beleggingsteam
mee verantwoordelijk voor de
uitvoering van een volwaardig
ESG-onderzoek in het kader van hun
taken als analist.

Open architectuur en ESG in de praktijk
Wij zijn van mening dat onze open architectuur en het gebruik van ESG-screening van de onderliggende beheerders onze
beleggers een bijkomende vorm van risicobewaking en diversificatie bieden.
In het volledige aanbod van Architas wordt bij de fondsenselectie een grondig ESG-onderzoek uitgevoerd. Beleggers
kunnen er dus op vertrouwen dat zelfs wanneer zij beleggen in een product dat niet uitdrukkelijk een duurzame
beleggingsdoelstelling nastreeft, de fondsen in hun portefeuille aan onze strenge ESG-criteria beantwoorden.
Fondsen die niet aan onze criteria voldoen en op onze schaal van 1 tot 5 minder dan 2 scoren, worden uit ons
fondsenuniversum geweerd. Zo garanderen we dat onze beleggers niet zijn blootgesteld aan fondsen die volgens onze
beleggingsprofessionals niet goed presteren op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen
of behoorlijk bestuur.
Anders gezegd kunnen onze beleggers er dus zeker van zijn dat de onderliggende fondsen in hun portefeuille bij Architas
in handen zijn van beheerders die ESG-integratie volgens ons goed aanpakken. Dat geeft beleggers de zekerheid dat de
beleggingsanalyse van de producten waarin zij bij ons beleggen, met meer dan één invalshoek rekening houdt.
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BELEGGINGSPROCES
Bij het samenstellen van onze portefeuilles volgen wij een nauwgezet beleggingsproces
om zeker te zijn dat wij de beste beschikbare fondsen identificeren alvorens die tot één
oplossing te bundelen. Het proces stopt overigens niet bij de selectie van een fonds. Wij
monitoren en controleren alle fondsen doorlopend om zeker te zijn dat zij presteren
zoals verwacht. Indien nodig vervangen we ze ook. Ons beleggingsproces bestaat uit
vier grote stappen.

1. MANAGER
PRE-SELECTION

2. MANAGER
SELECTION

• Zoeken naar beheerders
met talent en niet louter
geluk

• Inzicht krijgen in de beheerder
• ESG-integratie garanderen
• Kwalitatief onderzoek

3. PORTFOLIO
CONSTRUCTION

4. MONITORING AND
RISK MANAGEMENT

• Kwalitatieve overwegingen

• Onafhankelijke rendements- en
risicobewaking
• Maandelijkse vergadering van het
Beleggingscomité van Architas
• Opvolging van beheerders
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PRESELECTIE
VAN BEHEERDERS

Zoeken naar beheerders met talent en
niet louter geluk
Een belangrijk elementen in onze fondsenselectie is de
kwantitatieve screening. Daarbij beoordelen we een
fonds vooral in verhouding tot het beleggingsuniversum
van vergelijkbare fondsen om te bepalen in welke mate
het erin slaagt om systematisch een uitstekende risicoen rendementsverhouding te bieden.
Onze interne kwantitatieve filtertool, MosaIQue by
Architas®, rangschikt fondsen per activaklasse volgens
een aantal factoren met geringe correlatie, zoals
een hoog risicogewogen rendement, sterk positief
resultaat bij stijgende markten, bescherming tegen
koersdalingen en globale consistentie in alle factoren.
Deze analyse vertelt ons waar het resultaat van het
fonds vandaan komt en welke beheerders een stabiel
rendement genereren.
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SELECTIE VAN
BEHEERDERS

Inzicht krijgen in de beheerder
In de selectiefase worden de fondsen en beheerders
die volgens de kwantitatieve analyse over uitstekende
risico- en rendementskenmerken beschikken,
grondig doorgelicht. We nemen elk aspect van een
beheerder onder de loep, pluizen zijn processen uit
en beoordelen zijn persoonlijkheid om te proberen
in te schatten hoe hij het zal doen tijdens pieken én
dalen op de markten.

ESG-integratie garanderen
In dit proces houden wij rekening met criteria inzake verantwoord beleggen om te garanderen dat
elk fonds in onze portefeuilles aan onze normen voldoet. Daartoe hanteren we in twee belangrijke
stappen ESG-criteria.

ESG-ONDERZOEK

KWANTITATIEVE ESG-SCORE

Het doel is om een kwalitatieve ESG-beoordeling te
maken van de onderliggende fondsen of mandaten door
in de offerteaanvraag een specifieke vragenlijst op te
nemen en vervolgens in gesprekken met individuele
beheerders dieper in te gaan op:

Onze scoringmethode analyseert en controleert
hoe beheerders met ESG-trends omgaan om te
bepalen hoe zij zowel de risico’s vermijden als van
toekomstige kansen profiteren.

Het ESG-beleid en de aansturing daarvan
De integratie in de beleggingsbeslissingen
Actief aandeelhouderschap en stembeleid
Opvolging en rapportering

De informatie wordt vervolgens
nagekeken en grondig gecontroleerd
door de analist die instaat voor de
sector in kwestie.
Daarop leggen de analisten hun visie
voor aan het voltallige beleggingsteam,
dat het ESG-proces van het fonds
bespreekt en vergelijkt met andere
beschikbare fondsen. Onze ESG-functie
waakt ook over de goede werking van
ons kwalitatieve scoresysteem.

Onze fondsen en mandaten krijgen
een score op basis van de scores
van de onderliggende effecten
waaruit elk fonds bestaat.
Vervolgens bundelen we die
scores op portefeuilleniveau
als hulpmiddel bij de globale
samenstelling van de portefeuille.
Door in ons beleggingsproces
ESG-overwegingen in aanmerking
te nemen, kunnen we van elke
belegging nagaan hoe goed zij
waarde kan creëren, in stand
houden en beschermen, zodat
we zeker kunnen zijn dat zij een
rendement kan genereren dat
aan de verwachtingen van onze
klanten voldoet.

Dat systeem hanteert een
minimumscore – elk fonds dat onder
die score daalt, wordt aangemerkt
voor verdere doorlichting en kan
uiteindelijk uit onze lijst van voor
belegging goedgekeurde fondsen
worden geschrapt.
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Kwalitatief onderzoek
Alle kwantitatieve onderzoek steunt op gegevens uit het verleden. Alleen met een gedetailleerde en diepgravende
kwalitatieve analyse kunnen we ons een beeld vormen van hoe een beheerder op toekomstige gebeurtenissen zou
kunnen reageren. Dit is veruit het tijdrovendste element van ons beleggingsproces, maar het is cruciaal om een goed
inzicht te krijgen in de aard van de beheerder.

Het kwalitatieve onderzoek verloopt in drie stappen:

GEGEVENSANALYSE

VRAGENLIJSTEN

ONDERZOEKSDAGEN

Dit is belangrijk om factoren in
aanmerking te nemen die het
screeningproces niet kan vatten.
We kijken bijvoorbeeld in hoeverre het
historische rendement aan de huidige
beheerder kan worden toegeschreven.

Voor we een fondsbeheerder
ontmoeten, vragen we hem om een
gedetailleerde vragenlijst in te vullen.

We gebruiken deze dagen om ons een
beter beeld te kunnen vormen van hun
beleggingsstrategie.

Dit is een kwalitatieve stap om
meer informatie te krijgen over het
beleggingsteam en over de strategie
en doelstellingen van het fonds, en
omvat ook een specifiek deel over
ESG-praktijken.

Soms zitten we ook samen met
analisten, risicobeheerders en
andere leden van het team die het
beleggingsproces kunnen beïnvloeden
om alle aspecten van het fonds en de
fondsengroep te doorgronden.

Zo garanderen we dat we tijdens een
ontmoeting met de fondsbeheerder
geen tijd verspillen met het
verzamelen van feitelijke informatie,
maar dieper kunnen ingaan op
de doorslaggevende elementen
van het proces.

De fondsbeheerders worden
beoordeeld op basis van drie
belangrijke criteria:

Het team gebruikt verschillende tools
om zijn kennis van de beheerder
te verdiepen:
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Team

Proces

Rendement

• Welke unieke vaardigheden
heeft de beheerder en over
welke middelen beschikt hij?

Waarin verschilt het proces
van dat van andere beheerders
in dit segment?

• Strookt het rendement met het
proces?

• Hoeveel ervaring heeft het
team en waarom is het beter
dan andere teams?
• Welke andere
verantwoordelijkheden heeft
de fondsbeheerder nog?
• Hoe zit de beloningsstructuur
in elkaar?

Aanbeveling fondsen
De analisten bundelen
de kwantitatieve en
kwalitatieve informatie in een
beknopte template.

Wat zijn de belangrijkste
elementen waarop de selectie
wordt gebaseerd?
Genereren de keuzes bij
de samenstelling van de
portefeuille waarde?

• Welke elementen van het
proces beschermen tegen
koersdalingen?
• Welke staat van dienst heeft de
strategie en waaraan dankt die
haar rendement?

Forum voor goedkeuring
fondsen
De sectoranalist in kwestie stelt
de beheerder aan het voltallige
beleggingsteam voor tijdens het
forum voor de goedkeuring van
fondsen. Het team bespreekt
en evalueert de criteria
en verdiensten.

Beoordeling Architas CIO

Opname

De bevindingen van twee
kandidaten worden voorgelegd
aan en beoordeeld door de
Architas CIO, waarna de finale
kandidaat wordt gekozen en naar
het forum voor de goedkeuring
van fondsen gaat.

Pas nadat de beheerder door het
forum voor de goedkeuring van
fondsen is goedgekeurd, krijgt
hij een mandaat voor een van de
fondsen uit ons aanbod.
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SAMENSTELLING
VAN DE PORTEFEUILLE

Kwalitatieve overwegingen
Bij het samenstellen van onze portefeuilles zoekt het beleggingsteam
fondsen die elkaar aanvullen en voor een optimaal evenwicht
tussen risico en rendementspotentieel zorgen. Met cijfers uit onze
onderzoektools analyseren we de volatiliteit en correlatie van het
rendement van elk fonds en gaan we het effect van een wijziging in de
wegingen op het portefeuillerisico na. Waar nodig over- of onderwegen
de portefeuillebeheerders bepaalde stijlen op basis van hun
overtuigingen.
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OPVOLGING EN RISICOBEHEER
De beleggingsbeheerders volgen de portefeuilles regelmatig op en sturen bij
waar nodig om de fondsen in lijn met hun doelstellingen te houden en op nieuwe
beleggingskansen in te spelen. Het team Beleggingsrisico’s en -resultaat van
Architas zorgt voor onafhankelijke opvolging om te waarborgen dat de portefeuilles
binnen de toegestane risico- en blootstellingslimieten blijven.

Onafhankelijke rendements- en risicobewaking
Apart team dat het risico en
rendement van de portefeuilles
opvolgt. Dit onafhankelijke
team voert maandelijks
een formele controle uit
van de risicomaatstaven en
het rendement.

Maandelijkse vergadering
van het beleggingscomité
van Architas
Portefeuillebeheerders
presenteren aan dit comité, dat
wordt voorgezeten door onze Chief
Investment Officer, hoe de fondsen
hebben gepresteerd in verhouding
tot de vooropgestelde doelen en
genomen risico’s.

Opvolging beheerders
Een halfjaarlijkse doorlichting
van de lijst met voor belegging
beschikbare fondsen door
de hoofdanalist.

Onze producten
In al onze portefeuilles passen wij ons solide proces voor duurzame beleggingen toe en houden wij rekening
met ESG-criteria. Wanneer u in een product van Architas belegt, kunt u er dus zeker van zijn dat bij de selectie
van de fondsen waaruit uw portefeuille bestaat, duurzaamheidsoverwegingen een belangrijke rol hebben
gespeeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale vertegenwoordigers van Architas of AXA.
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BELANGRIJKE
INFORMATIE
Dit document is uitgegeven door Architas NV Vorstlaan, 36 - 1170 Brussel. Dit document bevat
geen aanbod van diensten, een aanbeveling of
beleggingsadvies. Ondanks de zorgvuldigheid
waarmee deze informatie werd verzameld, kunnen
fouten of weglatingen optreden en kan Architas de
nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de
informatie in dit document niet garanderen. Architas
streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de gebruikte
informatie correct is op het moment van publicatie,
maar kan op elk moment gewijzigd worden. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Rechten voorbehouden. Dit
document mag niet worden gepubliceerd, gekopieerd,
overgedragen per e-mail of op enigerlei wijze worden
geregistreerd zonder de voorafgaande toestemming
van Architas NV.
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