
WAAROM BELEGGEN IN  
MULTI-MANAGERFONDSEN
Het komt erop neer dat u een enkel fonds kiest dat uw beleggingen diversifieert en de talenten van een groot aantal fondsbeheerders groepeert. Een 
klassiek beleggingsfonds met één beheerder belegt mogelijk slechts in één activaklasse, sector of geografische regio. Bij multi-managerfondsen ligt 
dat anders: in plaats van zich toe te spitsen op één type belegging, beleggen ze in een groot aantal specifieke fondsen, de zogenaamde onderliggende 
fondsen. Elk geselecteerd onderliggend fonds is in handen van een gespecialiseerde fondsbeheerder die de markt door en door kent. Door deze 
gespecialiseerde onderliggende beheerders samen te brengen, krijg je een volledig gediversifieerde beleggingsoplossing.

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.

Bron: Olympische resultaten Tokyo 2020, Worldathletics.org 

Betere prestaties individuele olympische kampioen (gespecialiseerde atleten)
110 m horden100 m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400 m Discuswerpen Polsstokspringen Speerwerpen 1500 mOnderdelen:
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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 multi-managerfonds van Architas, bent u zeker dat uw beleggingen gespreid worden over 
verschillende sectoren, geografische regio’s en activaklassen en dat ze de expertise benutten van enkele van de 
beste fondsbeheerders.

Bij de opbouw van onze multi-managerportefeuilles willen wij beleggers toegang geven tot de in onze ogen beste 
beschikbare beheerders. 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.


