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Actief beheer

Meeprofiteren van opgaande beurzen

Bescherming naar beneden

Filosofie



Via een online vragenlijst
informeert Binck naar uw
persoonlijke situatie:

Uw kennis & ervaring

Uw beleggingsdoelen

Uw beleggingstermijn

Uw financiële situatie

Uw bereidheid tot risico

Hoe doen we dit?



Op basis van uw antwoorden
wordt uw geld verdeeld over 
aandelen en obligaties

Verdeling gebeurt volgens uw
persoonlijke situatie

Waarin beleggen wij?



Waarin beleggen wij?

Aandelenportefeuille

Ontwikkelde landen

Wereldwijd

VS & Europa 

Obligatieportefeuille

Overheden & bedrijven

Enkel EU

Investment grade

Korte duration

Wereld VS EU Japan Bedrijven Overheden



ETF’s?

Passief beleggingsfonds

Lage kosten

Grote spreiding

Verhandelbaar zoals een aandeel

Niet zomaar alle ETF’s!

Hoe beleggen wij?



ModelVoorbeeldsituatie:

Model
Benchmark
Beschermingsniveau
Aandelen
Obligaties
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Vanaf € 10.000

Bijstorten of onttrekken mogelijk

Lage en transaparante kosten

Laten Beleggen bij Binck



Lage en transparante kosten

Beheervergoeding voor de bank

0,60%

Lopende kosten eigen aan producten

aandelenportefeuille 0,90%

obligatieportefeuille 0,75%



Geen instap- en uitstapkosten

Geen extra transactiekosten

Geen extra bewaarloon

Geen beurstaks
(m.u.v. gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van  
deelbewijzen obligatiefonds)

Lage en transparante kosten



Startpositie
(A/O)

Ongunstig Gemiddeld Gunstig

37,5% / 62,5% -1,6 % +2,3 % +6,6 %

50% / 50% -2,0 % +3,0 % +8,4 %

75% / 25% -2,9 % +4,1 % +12 %

100% / 0% -4,2 % +4,3 % +14 %

Rendementen?

Deze rendementen zijn gebaseerd op 3300 simulaties uit het verleden waar telkens een horizon van 5 jaar werd 
bekeken. De eerste simulatie werd gestart op 1 januari 1999, de laatste werd gestart op 8 september 2011. Deze 
historische gegevens zijn geen garantie voor toekomstige rendementen. Om te vergelijken werd uitgegaan van een 
rendement van 0% op het obligatiefonds. 



Waardedaling portefeuille

Risico van actief beheer

Geen kapitaalbescherming

Alles in obligaties

Risico’s?



Een voorbeeld



Hoe opent u een rekening

Als u al een Binck-rekening heeft:



Hoe opent u een rekening

Als u al een Binck-rekening heeft:



Hoe opent u een rekening

Als u nog geen Binck-rekening heeft:



Actief risicobeheer

Dagelijkse monitoring 
van de persoonlijke portefeuille

Fiscaal vriendelijk

Lage en transparante kosten



DISCLAIMER: 
Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. De 
informatie is enkel van algemene aard en heeft een uitsluitend educatief 
karakter. Ze mag in geen geval opgevat worden als persoonlijk beleggings-
advies of weergave van een individueel beheermandaat, noch als aanbod, 
aansporing of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een belegging of 
tot het verwezenlijken van een andere verrichting van welke aard dan ook. U 
draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt 
van deze informatie voor uw persoonlijke beleggingsbeslissingen. Hoewel de 
informatie gebaseerd is op betrouwbare bronnen, kan BinckBank niet garanderen 
dat de informatie volledig accuraat en up to date is, en dient u rekening te houden 
met mogelijke wijzigende omstandigheden (wetgeving, fiscale behandeling,…).

/Binck.be

/Binck_Belgium

03 303 31 12

info@binck.be

/BinckBE

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


