
 

FUND HIGHLIGHTS

EEEN FLEEXXIBELE OPPPLOSSINGGG DIE ERNAAR STREEFT 
DE MOGELIJKHEDEN OP DE WERELDWIJDE  
AANDELEN- EN OBLIGATIEMARKTEN TE BENUTTEN 
MET EEN MECHANISME VAN GELEIDELIJKE 
RISICOVERMINDERING NAARMATE DE 
EINDVERVALDAG VAN HET COMPARTIMENT NADERT. 

Voor welke belegger?
AXA IM Multi Asset Target 2026 richt zich tot beleggers die hun 
spaargeld willen beleggen op 8 jaar en spreiden via een fl exibele 
oplossing die inspeelt op langetermijngroeithema’s voor zover ze 
bereid zijn niet te desinvesteren vóór 30 maart 2026.

 

Compartiment van het ICAV naar Iers recht AXA IM World Access Vehicle

Intekenperiode :

vavan 040404/01/1/1/20181818 
totot 3131/05/5/202018



Gedurende de looptijd van acht 

jaar streeft het compartiment via 

discretionaire tactische allocatie 

aan verschillende activaklassen naar 

kapitaalgroei op lange termijn en 

een volatiliteit (1) die lager ligt dan 

die van een goed gediversifieerde 

aandelenportefeuille. 

De spreiding over dynamische activa 

- aandelen, obligaties, opkomende 

markten (EM), hoogrentende (HY) 

obligaties - verandert gedurende 

de looptijd van het compartiment 

geleidelijk ten gunste van een 

blootstell ing aan defensieve 

activa (geïndexeerde obligaties en 

bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit 

(IG)) en geldmarktinstrumenten. 

De maximale blootstelling van het 

compartiment aan de verschillende 

activaklassen, uitgedrukt in % van zijn 

netto-activa, is als volgt:

-  55% aan aandelen;

-   100% aan vastrentende effecten 

en geldmarktinstrumenten met 

maximaal 30% in sub investment 

grade (een rating die lager ligt dan 

BBB- of effecten die geen rating 

hebben) en maximaal 15% uitgegeven 

door emittenten die opgericht zijn in 

landen die geen lid zijn van de OESO;

-  100% aan icbe’s met inbegrip van  

Exchange Traded Funds (ETF’s) en 

Wilt u meer weten 

over AXA IM Multi 
Asset Target 2026?

Ga dan naar onze 
website

www.axabank.be 

Risico- en 
opbrengstprofi el (2)

Lager risico

Potentieel  lagere 
opbrengsten

Hoger risico

Potentieel 
hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

(1) De geleidelijke vermindering van het risico bestaat erin het gewicht van de meest risicovolle activa (vb. 
aandelen) geleidelijk te verlagen ten voordele van defensieve activa (vb. obligaties en monetaire beleggingen). 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN FLEXIBEL 
GEMENGD FONDS MET EEN LOOPTIJD VAN 8 

JAAR? 
De looptijd :

Het is een fl exibel gemengd fonds met nauwkeurige beleggingsdoelstelling tijdens 

een vastgelegde periode van maximum acht jaar en met een mechanisme van 

geleidelijke risicovermindering (1). De belegger weet hoe lang het wordt aanbevolen 

zijn geld te beleggen. De initiële inschrijvingsperiode is doorgaans redelijk kort.

De samenstelling van het fonds :

Gemengde fondsen beleggen in verschillende activaklassen. Door een gebalanceerde 

verdeling worden niet enkel de beleggingen gespreid, maar ook de kansen en de 

risico’s.

Een aandeel is een participatie in een bedrijf en biedt een potentieel groot rendement 

dat kan bestaan uit de meerwaarde van het bedrijf en eventueel een dividend.

Een obligatie is een schuldbekentenis van een emittent (staat of onderneming) en 

biedt recht op een periodieke voorafbepaalde interest (coupon) en terugbetaling 

op vervaldag. Obligaties bieden minder risico’s dan aandelen en zijn ook minder 

volatiel.

Liquiditeiten of cash zijn veilige beleggingen op korte termijn en bieden een beperkte 

interest. De interest hangt af van de geldende korte termijnrente en is afhankelijk 

van de beleggingstermijn.

Behalve in deze 3 klassieke activaklassen kan er eventueel ook geïnvesteerd worden 

in diversifi catieactiva, te weten vastgoed of verzekeringse& ecten.

Beleggingsdoelstelling & -beleid
met een maximum van 10% in AXA 

IM WAVe Cat Bonds Fund, een ander 

subfonds van de ICAV dat belegt in 

rampobligaties. 

De totale blootstelling van het 

compartiment aan de opkomende 

markten zal niet meer bedragen dan 

20% van zijn netto inventariswaarde, 

met een maximumblootstelling 

van 10% aan Russische aandelen. 

Het compartiment kan gebruik 

maken van derivaatcontracten 

( i n c l u s i e f  v a l u t a f u t u r e s , 

termijnwisselkoerscontracten en/

of valutaswaps) met het oog 

op blootstelling, afdekking en  

doeltreffend portefeuillebeheer.

Gedurende een periode van ongeveer 

6 maand in aanloop naar de eind-

vervaldag, zal het compartiment kunnn 

beleggen in bedrijfs- of overheids-

obligaties en in cash.

(1) Volatiliteit: de volatiliteit meet de mate waarin een effect geneigd is af te wijken van zijn gemiddelde koers 
over een gegeven periode. De volatiliteit van een obligatie met geen of weinig risiso is laag.
 

Liquidités

Obligations

Actions

Autres

Risico



Een fl exibele en dynamische allocatie (1) gecombineerd met een geleidelijke 

vermindering van het risico

De allocatie van het compartiment is afgestemd op de einddatum: via een 

vooraf vastgesteld tijdschema wordt het potentiële risico van kapitaalverlies 

verkleind naarmate de einddatum van het compartiment naderbij komt. 

De diversifi catie van de bronnen van groei staat centraal in het beheer
 <  Dynamische activa: thematische aandelen in de groeisectoren van de 

toekomst, hoogrentende (HY) obligaties, EM-schuld.
 <  Diversifi catieactiva: beursgenoteerd vastgoed en verzekeringse& ecten.
 <  Defensieve activa: bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (IG), geïndexeerde 

obligaties en geldmarktinstrumenten.

Beleggingen in aandelen binnen de groeithema’s van de toekomst 
 < Energietransitie: rendabele innovaties die inspelen op de huidige 

milieuproblemen.
 < Gezondheid en levensverwachting: de vergrijzing van de bevolking is 

een wereldwijd fenomeen dat de ontwikkeling van nieuwe producten en 

diensten noodzakelijk maakt.
 < Nieuwe technologieën: deze hebben ingrijpende gevolgen voor de 

organisatie van ondernemingen en veranderen het gedrag van consumenten.
 < Consumptie opkomende markten: er zijn reële kansen voor de ontwikkeling 

van consumptiegoederen en voor investeringen, met name in de 

infrastructuur.

Actief beheer 

Het compartiment combineert een «top down»-aanpak (2) voor de allocatie 

aan activa met een ‘bottom up’-selectie van de thematische aandelen. 

De blootstelling aan dynamische activa kan worden vergroot indien een 

marktkans zich voordoet, of verkleind indien er sprake is van minder gunstige 

vooruitzichten. Naarmate de einddatum van het compartiment dichterbij 

komt, nemen de mogelijkheden af om de blootstelling aan dynamische 

activa te vergroten. De manoeuvreerruimte bestaat niet uitsluitend tussen 

dynamische activa en defensieve activa, maar ook daarbinnen. 

Expertise

Het compartiment profi teert niet alleen van de multi-assetmanagementexpertise 

van AXA Investment Managers, maar ook van de interne teams die 

gespecialiseerd zijn in het beheer van aandelen en obligaties.

Waarom kiezen voor 
AXA IM Multi Asset Target 2026 ?

«Het compartiment is een kant-en-klare oplossing voor 

beleggers die het rendementspotentieel willen benutten van 

de marktsectoren die aan de basis staan van toekomstige 

groei. De risico’s zijn beperkt dankzij een brede diversifi catie 

en een actief beheer van de allocatie die rekening houdt 

met de einddatum in 2026. Het beleggingsuniversum 

van het compartiment bestaat uit een combinatie van 

dynamische activa (thematische aandelen, hoogrentende 

schuld, EM-schuld), defensieve activa (bedrijfsobligaties van 

hoge kwaliteit, staatsobligaties, geldmarktinstrumenten) 

en diversifi catieactiva (vastgoed, verzekeringse& ecten). 

Qua aandelen geven wij de voorkeur aan thema’s die de 

groei op lange termijn zullen bevorderen, bijvoorbeeld de 

energietransitie, gezondheid en levensverwachting, nieuwe 

technologieën en de consumptiegroei in opkomende landen. 

Over het beheerteam

Mathieu L’Hoir
Hoofdbeheerder van AXA IM Multi Asset Target 2026 

Risico’s
Aan elke belegging zijn risico’s 
verbonden, dus ook aan AXA IM 
Multi Asset Target 2026. 

Kredietrisico:  het risico dat de obligatie-
emittenten hun verplichtingen niet 
nakomen of hun kredietnotering naar 
beneden bijgesteld zien, resulterend 
in een waardevermindering van de 
schuldinstrumenten waarin het fonds 
belegt.

Impact van technieken zoals 
derivaten: sommige beheerstrategieën 
kunnen gepaard gaan met specifi eke 
risico’s, zoals het liquiditeitsrisico, 
kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch 
risico, waarderingsrisico, operationeel 
risico en de risico’s samenhangend met 
onderliggende activa.

Hefboomrisico: de hefboomwerking 
heeft een versterkend e& ect op de 
positieve rendementen. Hetzelfde 
geldt evenwel voor de verliezen bij 
dalende markten.

Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling 
(insolvabiliteit, faillissement) van 
één van de tegenpartijen van het 
compartiment, die niet de uitgevende 
instelling is, wat kan leiden tot een 
betalings- of leveringsgebrek.

Operationeel risico: risico op verlies 
als gevolg van ontoereikende interne 
processen en van tekortkomingen 
met betrekking tot personen 
en tot systemen binnen de 
beheermaatschappij, of als gevolg 
van externe gebeurtenissen.

De allocatie volgt een vooraf gedefi nieerd tijdschema dat 

ten doel heeft het belegde kapitaal optimaal te beschermen 

naarmate de einddatum naderbij komt; daartoe wordt 

de blootstelling van het compartiment aan dynamische 

activa geleidelijk afgebouwd. Dit laat onverlet dat het 

compartiment altijd kan afwijken van de referentieallocatie, 

als de inzichten van het beheerteam of een specifi eke 

marktontwikkeling daartoe aanleiding geven.

Het geheel van deze dimensies – diversifi catie, selectie 

van effecten op basis van overtuiging, geleidelijke 

risicovermindering en allocatiefl exibiliteit – is samengebracht 

in het compartiment AXA IM Multi Asset Target 2026, met 

als resultaat een ideale oplossing voor beleggers die op 

zoek zijn naar een kant-en-klare beleggingsoplossing voor 

hun spaargeld.»

(2) De ‘bottom up’-aanpak geeft eerst en vooral voorrang aan 
de kenmerken van de effecten boven die van de sector van de 
onderneming en/of die van de economische conjunctuur. De 
‘top down’-aanpak daarentegen is gebaseerd op een macro-
economische en geogra! sche analyse van alle sectoren, om 
eerst de sectoren te identi! ceren met het grootste 
stijgingspotentieel, en vervolgens de effecten te selecteren.

(1) Flexibele allocatie vertaalt zich in belangrijke manoeuvreerruimte in termen van allocatie aan 
aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze aanpak is toegespitst op diversi! catie.



www.axa-im.be

AXA IM Benelux

Troonplein 1 - 1000 Brussel
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Specifi eke kenmerken 

AXA IM Multi Asset Target 2026 - deelbewijs A

Voorafgaand aan elke inschrijving, raden we de beleggers aan kennis te nemen van het KIID en het prospectus. 

Het KIID is gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Het prospectus, het laatste halfjaarverslag en het laatste jaarverslag 

zijn gratis beschikbaar in het Frans bij de fi nanciële dienst : CACEIS Belgium, Havenlaan 86C- b320, 1000 Brussel, bij uw verdeler 

AXA Bank Belgium N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel (www.axabank.be) of bij AXA IM Benelux N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel. 

Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij Customer Relations AXA Bank – Grotesteenweg 214-B21/494 

– 2600 Berchem (customer.relations@axa.be). Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, 

kan u contact opnemen met de Ombudsman in fi nanciële geschillen: ombudsman@ombudsfi n.be of op +32 (2) 545 77 70.

Dit document is geen contractuele verbintenis.
(1) De informatie over de ratings (hoogrentende obligaties) is beschikbaar op de website van de kredietbeoordelaars (www.standardandpoors.com - www.moody’s.com) of bij 
de ! nanciële dienst CACEIS Belgium. (2) De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performancecijfers en vormt niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing 
voor het toekomstige risicopro! el van het compartiment. De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de toekomst wijzigen. De laagste categorie betekent 
niet dat deze risicovrij is. (3) AXA IM Multi Asset Target 2026 is een compartiment van het ICAV naar Iers recht AXA IM World Access Vehicle, gevestigd in Ierland te 33 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2. AXA IM Multi Asset Target 2026 heeft het UCITS statuut en is beschikbaar in België. (4) Op basis van het tarievenrooster toegepast door de verdeler. (5) 
Fysieke personen zullen onderworpen worden aan een roerende voorhef! ng van 30% op de uitgekeerde dividenden (distributie deelbewijs) en/of op de gegenereerde meerwaarde 
bij verkoop van de deelbewijzen (kapitalisatie-of distributie deelbewijs) van het compartiment met meer dan 25%  geïnvesteerd in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht 
voor 1 januari 2018 of met meer dan 10% in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht na 1 januari 2018. (6) AXA Investment Managers Paris is de beheersvennootschap, 
naar Frans recht, van AXA IM Multi Asset Target 2026 en is gevestigd in Frankrijk, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux en geregistreerd in 
het handelsregister van Nanterre onder nummer 353  534  506. (7) ‘Nominee’-structuur: de deelbewijzen van de beleggers staan onder hun eigen naam ingeschreven op 
een effectenrekening bij de ‘nominee’. Vervolgens worden de beleggers tezamen ingeschreven op een beleggers-/nominee-rekening in het register van het compartiment. 
AXA IM en/of haar ! lialen kunnen een vergoeding betalen of een korting krijgen met betrekking tot het beleggingsfonds of de beleggingsstructuur. Contacteer AXA IM voor meer 
informatie omtrent deze retrocessies.
Voor verdere informatie wordt beleggers verzocht contact op te nemen met de ! nanciële dienst CACEIS Belgium. De verschafte informatie kan afwijken van de bijgewerkte gegevens. 
De gegevens vervat in dit document zijn vereenvoudigd en bijgevolg onvolledig. De bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in het prospectus en het KIID, alsook op de website 
www.axa-im.be.

Juridische vorm
Compartiment van het ICAV AXA IM World Access Vehicle, opgericht voor 
beperkte duur (8 jaar) (3)

Nationaliteit Ierse 

Oprichtingsdatum 13/12/2017

Lanceringsdatum 01/06/2018

Referentiemunt  EUR

Munt deelbewijs EUR

Notering Dagelijks

Type deelbewijs Kapitalisatie / Jaarlijkse distributie

ISIN Code C/D IE00BD9FS808 / IE00BD9FS915

Instapkosten 5% max (4)

Uitstapkosten 0 % 

Beheersvergoeding 1,10% max

Geschatte lopende kosten 
(werkelijke beheersvergoeding inbegrepen)

1,35%

Beurstaks uit / overstap (kapitalisatiedeelbewijs) 1,32% (Max.: 4.000 €)

Minimuminleg bij intekening 0 EUR

Intekening/Verkoop

Ongekende koers – elke werkdag tot 17:00 uur (Dublin-tijd).
Het fonds zal gesloten worden voor nieuwe intekeningen op 31 mei 2018 om 11:00 
uur (Dublin-tijd). 
Het compartiment zal niet gelanceerd worden indien het totaalbedrag van de inte-
keningen aan het eind van de intekenperiode, op 31 mei 2018, geen 35.000.000€ 
bedraagt. In dat geval krijgen de beleggers het bedrag van hun intekening terug.  

Afwikkeling D+3 werkdagen

Vervaldatum 30 maart 2026

Percentage roerende voorhef! ng (distributiedeelbewijs) 30%

Belgische hef! ng op sparen 30% (op meerwaarde) (5)

Beheervennootschap AXA Investment Managers Paris (6)

Financieel beheerder AXA Investment Managers Paris

Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Publicatie van de NIW www.beama.be

‘Nominee’-structuur (7) Van toepassing in functie van de keuze van de verdeler. 
Tarifering van toepassing volgens de verdeler.


