
Aynard de Monts, productbeheerder bij de fondsensupermarkt MeDirect, selecteerde drie fondsen uit het
aanbod van de bank. MeDirect biedt in open architectuur fondsen aan van 60 fondsenhuizen. De bank geeft
geen advies over de fondsen. 

Aandelenfonds
Fundsmith 
Equity Fund

Terry Smith, de oprichter van Fund-
smith, beheert dit fonds. Het belegt
wereldwijd en voor de lange termijn
in aandelen. De aandelen blijven

lang in portefeuille om de transactiekosten te
beperken. Daardoor zijn de criteria om aan-
delen in het fonds op te nemen heel streng.
De geselecteerde bedrijven moeten bijvoor-
beeld moeilijk te imiteren producten of dien-
sten leveren en moeten bestand zijn tegen
technologische innovaties van hun concur-
renten. Ze moeten ook aantrekkelijk gewaar-
deerd zijn en een hoog rendement op het ge-
bruikte bedrijfskapitaal kunnen genereren.
Die strategie heeft op de lange termijn vruch-
ten afgeworpen. Sinds de lancering eind 2011
heeft het fonds een rendement van 18,9 pro-
cent op jaarbasis geboekt.

Obligatiefonds
DPAM
Bonds Corporate High Yield 

DPAM Bonds Corporate High Yield
belegt voornal in hoogrentende
bedrijfsobligaties in euro. Het
kan ook beleggen in andere

schuldbewijzen in euro uitgegeven door be-
drijven. Een voorbeeld zijn de eeuwigduren-
de obligaties, zonder vaste eind datum. Geo-
grafisch richt de portefeuille zich meer op Eu-
ropese bedrijfsobligaties, in het bijzonder uit
Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Op sec-
torniveau belegt het fonds meer dan 50 pro-
cent in obligaties uitgegeven door holdings
(Altice, Verisure Holdings, SoftBank), tele-
communicatie (Telenet, Telecom Italia, Telefo-
nica) en de autosector en aanverwante dien-
sten (Faurecia, Europcar, Fiat). De voorbije vijf
jaar haalde het fonds een gemiddeld rende-
ment van 5,75 procent per jaar.

Gemengd fonds
Flossbach von Storch
Multi Asset Balanced

Flossbach von Storch, de Duitse
 vermogensbeheerder, zit achter dit
fonds. Het fondsenhuis werd opge-
richt in 1998 en is nog altijd eigen-

dom van de oprichters en leidinggevenden.
Flossbach von Storch is gespecialiseerd in
multi-activabeheer. Investeringen worden ge-
daan na een fundamentele analyse van be-
drijven, waarbij hun marktwaarde in kaart
wordt gebracht. Het fonds belegt wereldwijd
in aandelen en obligaties uit verschillende
sectoren. Defensieve consumptie, gezondheid
en telecommunicatie zijn de meest vertegen-
woordigde. Het fonds heeft een  risicoklasse
van 4 (op een schaal van 7), iets minder dan
de risicoklasse 5 waarin het  broederfonds
Flossbach von Storch - Multiple Opportuni-
ties zich bevindt.
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