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Economische omgeving 

• Markit PMI cijfers : JPM global PMI (03/03/2016)
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Verwachte ontwikkeling beurzen : MSCI ACWI (weekgrafiek)

• Beursrally kan nog enkele maanden doorgaan.

• RSI-indicator op nog niet in de overgekochte zone.

• Belangrijke horizontale steun op 350 punten.
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Verwachte ontwikkeling VIX (weekgrafiek)

• Stierenmarkt van 2009 – 2015 bracht de VIX terug naar zeer lage niveaus (= topvorming).

• VIX bereikt opnieuw lage niveaus : nieuwe records in de S&P 500 zal de VIX lager brengen.

• Grafiek wijst op topvormingsproces op de Amerikaanse beurzen.

• Waakzaamheid blijft geboden !
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Tracker op Europese overheidsobligaties (daggrafiek)

• Europese overheidsobligaties hebben sterk gepresteerd in Q1.

• Deze activa profiteren van « safe haven » flows.

• Wordt de Duitse 10-jaarsrente negatief ?
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Verwachte ontwikkeling goudprijs (weekgrafiek)

• Goudprijs herleeft.

• Verschillende positieve technische signalen (o.a. opwaartse uitbraak).

• Overgekocht momentum kan voor een tijdelijke pauze in de rally zorgen.

• Koersdoel : 1400 dollar.



Macro-economische situatie
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Views IC

11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016

Stocks (5 trackers)

Japanese equities + + + + =

Asia Pacific equities (ex-Japan) - - - - =

Emerging markets equities -- - - = =

Eurozone equities + + + + +

US equities - - - - -

Bonds (5 trackers)

Emerging markets bonds + = = = =

High yield bonds eurozone = = = = =

Corporate bonds eurozone = = = + +

Investment grade bonds eurozone = - - - --

Inflation linked bonds eurozone + ++ ++ ++ ++

Commodities (2 trackers)

Gold = = = = =

Industrial metals - - - - 0



Portefeuillesamenstelling profiel 7



Keyprivate Ecosysteem



Het Investeringscomité

Neemt de beslissingen over de   

beleggingen in Keyprivate. 

Analyse van de macro-economische 

omgeving.

Opvolging van de trends op de financiële 

markten.

Research van Amundi, BlackRock en 

ETFSecurities.

Opvolging van de portefeuilleverdeling 

van elk risicoprofiel.

Trackerkeuze.



Keyprivate Ecosysteem



Gambit Financial Services

Spin – off universiteit Luik

Veel rekenkracht nodig om portefeuille te berekenen

Technologie maakt dit nu eindelijk mogelijk



Modern Portfolio Theory

Harry Markowitz

Nobel Prijs Economie

Maximaal rendement in functie 

van uw risicoprofiel

«A good portfolio is more than a 

long list of good stocks and bonds. 

It is a balanced whole, providing 

the investor with protections and 

opportunities with respect to a 

wide range of contingencies»



Optimale allocatie, bepaalt 90% van uw rendement



Keyprivate Ecosysteem



Keytrade Bank Platform

geen overbodige kosten

herbalancering

real-time dashboard



Samenstelling portefeuilles: Actief beheer van passieve instrumenten

Trackers meest efficiënte oplossing

1 lage en transparante vaste beheerskost : 

0,75% excl. BTW

Beurstaks (0,27%) en meerwaardebelasting 

obligaties (27%) voor de klant.

Geen transactiekosten.

Modern Portfolio Theory

« koop de hooiberg, niet de naald » 



Samenstelling portefeuilles





Backtesting en simulatie



De simulatie



Portefeuille samenstelling



HEEFT U NOG VRAGEN?

Heeft u vragen?


