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Streven naar meesterschap.
Inzake beleggingen was 2018
allesbehalve een gemakkelijk jaar.
De financiële markten stonden
onder druk door talrijke onzekerheden op macro-economisch
en politiek vlak. De Amerikaanse
langetermijnrente steeg boven de
3 %, de Federal Reserve verhoogde
de kortetermijnrente tot 2,5 % en
de VS schroeven hun stimulerende maatregelen geleidelijk aan
verder terug.

Op politiek vlak zijn er verschillende risico’s: het escalerende
handelsconflict tussen Amerika en
China, de Brexit, de Italiaanse schuldenproblematiek… Iedereen houdt
ondertussen rekening met een
economische groeivertraging, zelfs
een recessie lijkt niet uitgesloten.
Al die twijfels hebben hun uitwerking op de beurzen niet gemist. In
Europa ging de Euro Stoxx 50 vorig jaar 14 % lager, de Dow Jones
daalde in dezelfde periode 6 %
terwijl de Aziatische indexen zelfs
tot 20 % in het rood gingen.

6,77%

We menen dan ook fier te mogen
zijn en zien in de cijfers een bevestiging van het meesterschap van
onze beheerders.

Aandelenportefeuille 5 jaar

5,33%

Gebalanceerde portefeuille 3 jaar

Aandelenportefeuille 3 jaar
Gebalanceerde portefeuille sedert 1-1-2019

Daarbij vergeleken zijn we erg
tevreden met de resultaten van
onze gebalanceerde- en aandelenportefeuilles. De rendementen die
hier gerealiseerd werden behaalden
we door in de voorbije jaren onze
beleggingsstrategie consequent toe
te passen, ook doorheen onzekere
periodes zoals de technologiebubbel van 2000 en de bankencrisis in
2008.
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4,79% Aandelenportefeuille sedert 1-1-2019
3,70% Gebalanceerde portefeuille 5 jaar
Situatie op 18/01/2019

Bij de start van het nieuwe jaar is het ongetwijfeld een zinvolle oefening om de prestaties van uw eigen portefeuille(s) eens te bekijken en deze eventueel te herschikken. Wilt u ons advies? Maak gerust een afspraak
met uw adviseur bij Dierickx Leys Private Bank, die graag samen met u alle mogelijkheden op een rijtje zet.
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Kasteelplein Street Journal,
The Markets! en Flash! kan u
terugvinden op onze website onder
de rubriek ‘Publicaties/Magazine en
nieuwsbrieven’.

dierickxleys.be
Volg ons ook op sociale media
linkedin.com/company/dierickx-leys-private-bank
facebook.com/dierickxleys

Disclaimer:
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop.
De bovenstaande informatie is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, zonder dat de juistheid ervan gegarandeerd kan worden.
Dierickx Leys Private Bank is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
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‘DL Flash!’ is een maandelijkse uitgave van Dierickx Leys Private Bank nv. Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Antwerpen tel: +32 3 241 09 99. Opgemaakt
door Filip Decruyenaere. Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie
zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en
risicokenmerken van de belegger. De Bank verstrekt langs deze weg geen persoonlijk beleggingsadvies. Meer informatie over de selectie en beoordelingsmethodes van hoger vermelde effecten en de onafhankelijkheid van het onderzoek ervan vindt u op dierickxleys.be in de rubriek Beleggingen/
Selectiecriteria aandelen en obligaties. De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
De vermelde opinies kunnen in de toekomst wijzigen. De bedragen in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan fluctuaties.

