
Voor een compleet oVerzicht
DIALOGUE & ASSET ALLOCATION

D&AA is een vernieuwende, 
toekomstgerichte methode om uw allocatie 
op te bouwen en richting te geven aan uw 
beleggingen.

UW PORTEFEUILLE
VOLGENS DE METHODE VAN DIALOGUE & ASSET ALLOCATION

EEN DOORLICHTING VAN UW ALLOCATIE

OM UW BELEGGINGEN TE STUREN



Dialogue & Asset Allocation (D&AA) is een exclusieve service op maat voor cliënten van Société Générale Private Banking.



 

—

EEN DIAGNOSE VAN UW PORTEFEUILLE, 

die u de kans biedt om het risicogehalte en 
het waarschijnlijke gedrag van uw allocatie 
over vijf jaar in beeld te brengen, ook tijdens 
marktcrisissen.
—

INFORMATIE over prestaties uit het verleden
en de waarschijnlijke evolutie van
activaklassen, ongeacht of ze deel uitmaken
van uw portefeuille.
—
EEN SIMULATIETOOL die rekening houdt
met uw risicobereidheid, zodat u kan
inschatten of het interessant zou zijn om:
- uw huidige vermogensallocatie aan te
passen;
- nieuwe activaklassen toe te voegen.
—
HULP bij dit proces van een adviseur die uw
verwachtingen en noden begrijpt.

D&AA maakt deel uit 

van stap 2 in dit proces.

 

 de d&aa-methode laat u 
toe om beter de 
risicoblootstelling Van 
uw portefeuille in te 
schatten en uw allocatie 
op lange termijn te 
bepalen. 

liqiditeiten
20%

obligaties
50%

aandelen
30%

--------1--------

BEPALING VAN UW  
BELEGGERSPROFIEL

Op basis van uw ervaring en expertise in 
financiële zaken,  

beleggingsdoelstellingen,  
risicobereidheid, financiële situatie,  

behoeften, enz.

--------2--------

DEFINITIE VAN DE STRATEGISCHE  
VERMOGENSALLOCATIE

in activaklassen en subklassen 
Benadering op middellange/lange  

termijn (3-5 jaar) 

Benadering op korte termijn (<1 jaar)

--------3--------

EVALUATIE VAN DE  
HUIDIGE MARKT- 

OMSTANDIGHEDEN

--------4--------

PRODUCTKEUZE  
AANGEPAST AAN UW  
BELEGGERSPROFIEL 

Benadering op korte  
termijn (<1 jaar)

DE BELANGRIJKSTE STAPPEN BIJ HET 
OPBOUWEN VAN UW PORTEFEUILLE 

d&aa-rapporten voor prospecten worden uitsluitend opgesteld  

op basis van informatie die door de prospect wordt verschaft en 

die niet wordt geverifieerd door Société Générale.



U krijgt een compleet overzicht 

deze methode, die u helpt bij het bepalen van de strategische 
allocatie van uw portefeuille, werd uitgewerkt op basis van drie 
principes:  

1 -  u krijgt een compleet overzicht doordat er wordt gefocust 
op de analyse van activaklassen.

2 -  u bekomt een relevante invulling van uw portefeuille, zowel 
op het vlak van activaklassen als rekening houdend met  
uw beleggingshorizon.

3 -  u krijgt een betrouwbare* simulatie via de simulatietool, die 
gebaseerd is op objectieve criteria. 

de bedoeling is om in staat te zijn toekomstige winsten of 
verliezen van een allocatie in te schatten, evenals de impact 
van veranderingen op de allocatie.

Een toekomstgerichte benadering

op basis van negen grote activaklassen analyseerden onze 
financiële analisten de evolutie van honderden marktindices om 
hun gedrag beter te begrijpen. we kozen voor een 
referentieperiode van 20 jaar, waardoor verschillende marktcycli 
in aanmerking konden worden genomen.

Vervolgens modelleerden we onze eigen indices (d&aa- 
indices) om het gedrag van de marktindices te repliceren.  
Dit stelde ons in staat om duizenden potentiële toekomstige 
scenario’s te genereren.

de simulatietool houdt rekening met honderden indices die 
negen activaklassen bestrijken, gemodelleerd volgens 
duizenden potentiële marktsituaties over één en vijf jaar.

* D&AA is een dynamische 
methode voor herallocatie, 
gebaseerd op technieken 
die gebruikt worden binnen 
institutioneel 
vermogensbeheer. Deze 
methode werd 
gecertificeerd door het 
onafhankelijk adviesbureau 
Associés en Finance, dat 
een volledige audit 
uitvoerde van de structurele 
principes van de tool  
(berekeningsmethode en 
data), de consistentie van 
de inhoud van de 
rapporten, de diagnoses en 
de simulaties die aan 
cliënten worden gegeven.

Deze methode werd ontwikkeld om u het compleet overzicht te geven omtrent uw beleggingen. Bijgevolg concentreert 
onze analyse zich op de belangrijkste kenmerken van de activaklasse waartoe elk product behoort in plaats van rekening 
te houden met de specifieke kenmerken van elk product. De D&AA-methodologie werd ontwikkeld op basis van 
assumpties die werden bepaald door Société Générale en vormt geen garantie voor toekomstige prestaties van de 
betrokken activaklassen.

 ONZE VERNIEUWENDE EN TOEKOMSTGERICHTE D&AA-METHODE HELPT 
U OM BESLISSINGEN TE NEMEN OP BASIS VAN OBJECTIEVE CRITERIA.  



1 diagnose Van uw 
portefeuille 
het eerste doel van deze fase is het raamwerk van onze  
discussie vast te leggen. we koppelen elke positie in uw  
portefeuille aan één van onze D&AA-indices om er het 
waarschijnlijke toekomstige gedrag uit te distilleren. deze  
oefening omvat een evaluatie van de globale risicoblootstelling  
en het potentiële rendement van uw allocatie. Na deze eerste  
fase kan u uw allocatie met uw adviseur bespreken.

2 doorlichting en 
simulatie Van uw allocatie
in deze tweede fase kijken we samen naar simulaties die  
kunnen bestaan uit:
-  een hernieuwde toewijzing van de activa in uw huidige allocatie,
-   de toevoeging van een nieuwe activaklasse die specifiek 

interessant kan zijn voor u,
-   de integratie van activa die deel uitmaken van uw globale 

vermogen maar niet zijn opgenomen in de diagnose.

tijdens de presentatie van de simulatieresultaten zullen we  
aantonen hoe diversificatie de verhouding risico-rendement 
van een modelportefeuille kan verbeteren.

Een benadering in 2 fases

Na deze twee stappen kunt u de waarschijnlijke evolutie van uw allocatie volgen in de allocatie- en herallocatiesimulaties. Dit zal 
u helpen bij de keuze van een strategie en u inzicht verschaffen als een nieuwe strategie is aangewezen.

 TOEGEPAST OP UW PORTEFEUILLE, EVALUEERT DEZE 
METHODE NIEUWE STRATEGIEËN VOOR VERMOGENSALLOCATIE 
EN HELPT ZE U OM DE GESCHIKTE STRATEGIE TE KIEZEN.  

Trek voldoende tijd uit om 
samen met uw adviseur de 
meest relevante 
vermogensallocatie voor 
uw portefeuille te bepalen. 
Houd daarbij rekening met 
uw beleggersprofiel en uw 
specifieke noden.



 SAMENGEVAT KAN DEZE METHODE EEN AANZIENLIJK VERSCHIL 
MAKEN. ZE HELPT U OM OP LANGE TERMIJN DE VERHOUDING TUSSEN 
RISICO EN RENDEMENT VAN UW PORTEFEUILLE TE OPTIMALISEREN.  

—

een vernieuwende 
methode in de sector van 
private banking, die u een 
overzicht biedt en een 
strategische dimensie 
verleent aan uw 
vermogensallocatie op 
lange termijn.

—

een oefening die u een 
gekwantificeerde evaluatie 
biedt van uw 
risicoblootstelling, met 
name in het geval van 
extreme gebeurtenissen. 

—

een simulatietool die 
rekening houdt met 
honderden indices die de 
belangrijkste activaklassen 
bestrijken, gemodelleerd 
op basis van duizenden 
potentiële marktsituaties 
over één en vijf jaar.

—

een dialoog met uw 
adviseur die u begeleidt bij 
deze analyse.

 D&AA maakt het 
verschil op meerdere 
niveaus:

EEN DUIDELIJK, GESTRUCTUREERD  
EN LEERZAAM RAPPORT  

Het eindrapport dat u ontvangt heeft als doel om u zo duidelijk mogelijk de  
resultaten en details van de methode te tonen. Er worden tabellen, diagrammen,  
grafieken, sleutelwoorden, woordenlijsten, enz, voorzien om u te helpen dit  
rapport zo goed mogelijk te begrijpen.

Simulaties

1 ste HERALLOCATIESIMULATIE

VERGELIJKING VAN DE ALLOCATIES

1 :  SG Direct Equity Low

Bedrag van de portefeuille in EUR
Huidige : 265.729,80
Simulatie : 265.729,80

HUIDIGE SIMULATIE HUIDIGE SIMULATIE HUIDIGE SIMULATIE HUIDIGE SIMULATIE

AANDELEN 28.644 53.146 10,8% 20,0%

Europa aandelen - 29.496 - 11,1%

Nieuwe activaklasse opgenomen in uw allocatie

Noord-Amerika aandelen - 13.021 - 4,9%

Groeimarkten aandelen - 5.315 - 2,0%

Pacifisch Azië aandelen - 5.315 - 2,0%

Wereld aandelen 28.644 - 10,8% -

OBLIGATIES 125.235 193.983 47,1% 73,0%

Europa overheidsobligaties - 60.321 - 22,7%

Europa bedrijfsobligaties 10.439 43.048 3,9% 16,2%

Wereld overheidsobligaties - 32.419 - 12,2%

Noord-Amerika bedrijfsobligaties - 21.524 - 8,1%

Europa hoogrentende obligaties - 17.272 - 6,5%

Groeimarkten overheidsobligaties 5.411 10.895 2,0% 4,1%

Noord-Amerika hoogrentende obligaties - 8.503 - 3,2%

Eurozone bedrijfsobligaties 37.122 - 14,0% -
Eurozone hoogrentende obligaties 23.599 - 8,9% -
Eurozone samengest. obligaties 48.664 - 18,3% -

MONETAIR 111.851 18.601 42,1% 7,0%

Monetair EUR 111.851 18.601 42,1% 7,0%

DEVIEZEN - - - -

HEFBOOMFONDSEN - - - -

DURFKAPITAAL - - - -

GRONDSTOFFEN - - - -

VASTGOED - - - -

KREDIETEN - - - -

16 32

Simulaties

1 ste HERALLOCATIESIMULATIE

IMPACT OP POTENTIËLE RENDEMENTEN EN RISICO’S

1 :  SG Direct Equity Low

Analyse gemaakt
op 6 mei 2016.

Referentievaluta: EUR

Bedrag: 265.730

Simulatie gemaakt
op 6 mei 2016.

Bedrag: 265.730

De weergegeven cijfers op deze twee
pagina's geven op geen enkele
manier een garantie voor
toekomstige rendementen noch een
commercieel voorstel van Société
Générale.

RENDEMENTSPOTENTIEEL OVER 5 JAAR

Gecumuleerd
gemiddelde

Geannualiseerd
gemiddelde

Interval op jaarbasis
(in 80% van de gevallen)

MOGELIJKE EXTREME EVOLUTIE RENDEMENTEN
EN RISICO’S (IN 98% VAN DE GEVALLEN)

Minimum
op 1 jaar

Maximum
op 1 jaar

Minimum
over 5 jaar
(geann.)

Maximum
over 5 jaar
(geann.)

UW PORTEFEUILLE 15,5% 2,9% [0,4% ; 5,5%] -6,1% 14,7% -1,1% 9,2%

SG DIRECT EQUITY LOW 31,2% 5,6% [1,3% ; 9,7%] -8,9% 24,9% -1,2% 15,3%

IMPACT 15,7% 2,7% 2,8% 10,2% 0,1% 6,1%

Volatiliteit
op
1 jaar

UW PORTEFEUILLE

Volatiliteit
op
1 jaar

SG DIRECT EQUITY LOW 

* Volatiliteit op 1 jaar (zie einde document voor meer details)

3,9% 0,68

6,5% 0,81

UW PORTEFEUILLE

47,1 % Obligaties

10,8 % Aandelen

42,1 % Monetair

SG DIRECT EQUITY LOW 

73,0 % Obligaties

7,0 % Monetair

20,0 % Aandelen

17 32



DISCLAIMER
Algemene disclaimer

Société Générale Private Banking is de business 

line van de Groep Société Générale die activiteiten 

uitoefent via verschillende afdelingen of 

afzonderlijke juridische entiteiten (vestigingen of 

filialen) gelegen in de hieronder vermelde landen en 

handelend onder de merknaam « Société Générale 

private banking », evenals via de verdelers van 

onderhavig document.

dit document is louter informatief en de inhoud 

ervan kan te allen tijde worden gewijzigd. dit is 

geen overeenkomst. 

het dient niet te worden opgevat als 

beleggingsdienst, noch als beleggingsadvies. het 

vormt geen aanbod vanwege de business line 

Société Générale Private Banking van de Groep 

Société Générale, noch een persoonlijke 

aanbeveling, advies of een verzoek om te 

investeren in de activaklassen die hierin worden 

vermeld. de informatie in dit document dient niet te 

worden beschouwd als juridisch, fiscaal of 

boekhoudkundig advies.

Het doel van dit document is om een aantal 

simulaties van activa-allocatie weer te geven. 

de methodologie die werd gebruikt om deze 

simulaties te verkrijgen, zoals wordt uitgelegd in 

het document, is gebaseerd op hypothesen die 

werden uitgewerkt door de Groep Société 

Générale en biedt geen enkele garantie op 

toekomstige rendementen. Alvorens te beslissen 

om over te gaan tot een investering op basis 

van deze simulaties, zal de potentiële 

investeerder door zijn adviseur of CRM bij 

Société Générale Private Banking bevraagd 

worden over zijn geschiktheid om in te tekenen 

op het beoogde product en over de 

compatibiliteit van het product met zijn 

beleggersprofiel en -doelstellingen. Elk 

beleggingsvoorstel dat wordt gedaan op basis 

van deze simulaties dient eerst in 

overeenstemming te worden gebracht met het 

beleggersprofiel van de Cliënt.

Elke verandering in de inflatiegraad, interestvoeten 

en wisselkoersen kan een negatief effect hebben 

op de waarde en de bedragen die aangegeven zijn 

in een andere munt dan die van de Cliënt. 

de simulaties en voorbeelden die in dit document 

zijn weergegeven, worden enkel meegegeven bij 

wijze van indicatie. deze informatie kan veranderen 

naargelang de evoluties op de markt, net als de 

standpunten die in het document worden vermeld. 

de gegevens in dit document hebben uitsluitend 

betrekking op brutorendementen. de 

nettorendementen worden verkregen door van de 

brutorendementen alle commissies, kosten of 

andere toepasselijke lasten af te trekken.

de gebruikte historische data, informatie en 

standpunten zijn afkomstig van, of gebaseerd op, 

externe bronnen die de Groep Société Générale, 

en meer bepaald de business line Société Générale 

private banking, betrouwbaar acht maar werden 

niet onafhankelijk geverifieerd door haar. Noch de 

Groep Société Générale, noch de business line 

Société Générale Private Banking, zijn 

verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de 

relevantie of de volledigheid van deze gegevens en 

zij staan niet garant voor het updaten of wijzigen 

van dit document.

dit document is vertrouwelijk en uitsluitend 

bedoeld voor de persoon aan wie het werd 

bezorgd. het mag niet verspreid of ter kennis 

gebracht worden van derden (met uitzondering 

van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij de 

vertrouwelijkheid respecteren). Voorts mag het ook 

niet gereproduceerd worden, geheel of gedeeltelijk, 

zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de 

Groep Société Générale, en meer bepaald de 

business line Société Générale Private Banking. 

elke persoon die dit document ontvangt, dient zelf 

informatie in te winnen over de wettelijke en 

reglementaire bepalingen die op hem/haar van 

toepassing zijn en staat zelf in voor de naleving 

hiervan. dit document mag niet verspreid worden 

in de Verenigde staten.

Specifieke disclaimers per rechtsgebied

Frankrijk: tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, werd 

dit document in frankrijk gepubliceerd en verspreid 

door Société Générale, een Franse bank met 

licentie onder het toezicht van l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution,  61, rue 

Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, en geregistreerd 

bij l’orias  als verzekeringstussenpersoon onder 

het nummer 07 022 493. Société Générale is een 

franse naamloze vennootschap met een kapitaal 

ten bedrage van 1.009.641.917,50 EUR op 131 

december 2016, met maatschappelijke zetel te 29 

boulevard Haussmann, 75009 Parijs, en waarvan 

het unieke identificatienummer 552 120 222 

r.c.s. paris is. meer informatie is beschikbaar op 

eenvoudig verzoek of op www.privatebanking.

societegenerale.com

België: Dit document werd in België verspreid 

door Société Générale Private Banking NV, een 

kredietinstelling naar belgisch recht en 

onderworpen aan de controle en het toezicht van 

de Nationale Bank Van België (NBB) en de 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(FSMA). Société Générale Private Banking NV is 

ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij de 

FSMA onder het nummer 61033A, heeft haar 

maatschappelijke zetel in de Kortrijksesteenweg 

302, 9000 Gent en is opgenomen in het RPR van 

Gent onder het BTW-nummer BE 0415.835.337. 

meer informatie is beschikbaar op eenvoudig 

verzoek of op www.privatebanking.

societegenerale.be

Dubai: dit document werd in dubai verspreid door 

Société Générale Bank & Trust DIFC Branch. De 

financiële producten of diensten zoals vermeld in 

dit document worden enkel aangeboden aan 

professionele cliënten (zoals omschreven in de 

regelgeving van de dubai financial services 

Authority (DFSA)), met meer dan 1 miljoen USD 

roerend vermogen en voldoende kennis en 

ervaring om te investeren in de verschillende 

financiële markten. Société Générale Bank & Trust 

beschikt over een licentie en werkt onder het 

toezicht van de dfsa. meer informatie is 

beschikbaar op eenvoudig verzoek of op www.

privatebanking.societegenerale.ae.

Luxemburg: dit document werd in luxemburg 

verspreid door Société Générale Bank and Trust 

(sgbt), naamloze vennootschap ingeschreven in 

het handels- en ondernemingsregister van 

Luxemburg onder het nummer B 6061 en 

kredietinstelling met een licentie onder het toezicht 

van la commission de surveillance du secteur 

Financier (CSSF), met maatschappelijke zetel te 11 

avenue emile reuter – l 2420 luxemburg. 

meer informatie is beschikbaar op eenvoudig 

verzoek of op www.sgbt.lu

geen enkele investeringsbeslissing zou mogen 

gebaseerd zijn op de loutere lectuur van dit 

document. de cssf voert geen enkele controle uit 

op de inhoud van dit document.

sgbt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

m.b.t. de juistheid of andere karakteristieken van 

de inhoud van dit document. sgbt aanvaardt 

evenmin aansprakelijkheid m.b.t. de handelingen 

die de ontvanger stelt louter op basis van dit 

document. sgbt handelt in deze niet als adviseur, 

en in geen geval als beleggingsadviseur. 

Dit document werd opgesteld door Société 

Générale. De inhoud ervan werd niet geanalyseerd 

of gecontroleerd door cssf.

Monaco: dit document werd in monaco verspreid 

door Société Générale Private Banking (Monaco) 

S.A.M., 13, 15 Bd des Moulins, 98000 Monaco, 

Principauté de Monaco, een instelling onder het 

toezicht van l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la 

Commission de Contrôle des Activités Financières. 

meer informatie is beschikbaar op eenvoudig 

verzoek of op www.privatebanking.

societegenerale.mc

Zwitserland: dit document werd uitgegeven door 

(of opgesteld met medewerking van) Société 

Générale, een kredietinstelling die in Frankrijk 

erkend is door de Autorité de Contrôle Prudentiel 

et de Résolution en onder het toezicht staat van de 

Autorité des Marchés Financiers. Het document 

wordt in Zwitserland verspreid door Société 

Générale Private Banking (Suisse) S.A., met 

maatschappelijke hoofdzetel te rue de la corraterie 

6, 1204 Genève, en door Société Générale Private 

banking (lugano-svizzera) s.a., met 

maatschappelijke hoofdzetel te Viale francini 22, 

6900 Lugano. Beide banken zijn erkend door de 

swiss financial market supervisory authority 

(finma). dit document is niet het gevolg van een/

onze financiële analyse en is bijgevolg niet 

onderworpen aan de « directives visant à garantir 

l'indépendance de l'analyse financière » van de 

zwitserse bankvereniging. het doel van deze 

publicatie is puur informatief. 

http://www.privatebanking.societegenerale.com. 

© Copyright Groupe Société Générale 2015. Alle 

rechten voorbehouden. het ongevraagd 

gebruiken, kopiëren, verdelen en herverdelen van 

dit document of een deel ervan zijn verboden 

zonder voorafgaande toestemming van Société 

Générale. 

De logo’s en de merknamen Société Générale en 

Société Générale Private Banking zijn 

gedeponeerde merken van Société Générale. Alle 

rechten voorbehouden.
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GENT
HOOFDZETEL BELGIE 
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
KORTRIJKSESTEENWEG 302
9000 GENT
TEL.: +32 9 242 22 22
FAX: +32 9 242 22 44
info@sgpriv.be
www.privatebanking.societegenerale.be
BE 0415 835 337 RPR GENT  

ANTWERPEN
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING 
SNEEUWBESLAAN 14 
2610 ANTWERPEN
TEL.: +32 3 233 78 00
FAX: +32 3 233 84 24 

BRUGGE
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
SCHEEPSDALELAAN 60 
8000 BRUGGE
TEL.: +32 50 39 25 55
FAX: +32 50 38 76 68

BRUSSEL
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING 
KOLONIENSTRAAT 11 
1000 BRUSSEL
TEL.: +32 2 511 02 06
FAX: +32 2 511 77 21

DOORNIK
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
RUE DU CURÉ NOTRE DAME 8 
7500 DOORNIK
TEL.: +32 69 76 67 51
FAX: +32 69 76 67 63

HASSELT
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
LUIKERSTEENWEG 267A 
3500 HASSELT
TEL.: +32 11 22 24 29
FAX: +32 11 22 28 47

KORTRIJK
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING 
CONDÉDREEF 69 
8500 KORTRIJK
TEL.: +32 56 21 01 44
FAX: +32 56 21 01 47

LUIK
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING 
AVENUE ROGIER 27 
4000 LUIK
TEL.: +32 4 290 00 50
FAX: +32 4 290 00 59

societe generale nV 
MET EEN KAPITAAL VAN EUR 1 009 641 917,50 OP 31/12/2016 
ingeschreVen in het handels- en Vennootschappenregister 
VAN PARIJS ONDER HET UNIEKE IDENTIFICATIENUMMER 552 120 222


