
NN Dynamic Mix Fondsen
Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

Zoekt u een aantrekkelijke manier voor 

vermogensopbouw zonder veel omkijken? 

Dan zijn de NN Dynamic Mix Fondsen 

wellicht iets voor u.



De obligaties in de NN Dynamic Mix Fondsen zijn niet 

uitsluitend staatsobligaties. Afhankelijk van de 

beleggingsomgeving zijn dit ook bedrijfsobligaties, 

hoogrentende bedrijfsobligaties, aan de inflatie gerelateerde 

obligaties en obligaties van opkomende markten.

Markten worden beweeglijker en beleggingstrends volgen elkaar sneller op. Dit komt door een 

steeds sterkere verwevenheid tussen politiek, economie en maatschappij maar ook door een 

enorme versnelling van de beschikbaarheid van informatie. Die beweeglijkheid kan beleggers 

op het eerste gezicht afschrikken, maar zij biedt hen ook kansen. 

Daarvoor is het, gezien onze veranderlijke wereld, essentieel 

om uw portefeuille goed te spreiden: over 

beleggingscategorieën, sectoren en landen. Veel beleggers 

hebben vooral behoefte aan een eenvoudige, goed 

gespreide transparante portefeuille met lage kosten, die 

aansluit bij hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Onze oplossing hiervoor? Zogenoemde mixfondsen. 

Wij bieden u binnen één fonds een portefeuille van aandelen 

én obligaties. 

Daarmee spreidt de fondsmanager het beleggingsrisico over 

beleggingscategorieën, die zich in voorkomende 

marktsituaties verschillend kunnen gedragen. Op deze 

manier profiteert u van een aantrekkelijk rendement. 

Onze fondsmanagers zijn continu voor u op zoek naar de 

beleggingen die het best in hun strategie passen. Als de 

fondsmanager van de NN Dynamic Mix Fondsen belegt in 

aandelen, dan wordt gespreid naar regio’s, sectoren en 

stijlen. Ook wordt goed gelet op de grootte van bedrijven.

NN Dynamic Mix Fondsen als 

een moderne, heldere en flexibele 

beleggingsoplossing
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  Aandelen
  Obligaties

U heeft bij  NN Investment Partners de keuze 

tussen vijf verschillende Dynamic Mix 

Fondsen. Elk van deze fondsen kent zijn 

eigen verhouding tussen aandelen en 

obligaties. U kiest eenvoudig het fonds dat 

het best bij u past.



Aandelen

Aandelen worden uitgegeven door een onderneming en 

kunnen aan een beurs genoteerd zijn. Aandelen kunnen 

verhandeld worden. Als beleggers een aandeel kopen van 

een onderneming, worden ze daarmee aandeelhouders. Als 

aandeelhouder is er kans op vermogensgroei (koersstijging) 

en dividend. 

Risico’s van Aandelen

Als aandeelhouder bent u kapitaalverschaffer van de 

onderneming. U deelt mee in de winst, maar ook in het 

verlies van de onderneming. In goede tijden profiteert u van 

koersstijgingen en/of dividenduitkeringen. Maar als de 

onderneming slecht presteert, de markt in een dip zit, of de 

economie als geheel slecht draait, kan dat leiden tot een 

lagere koers van het aandeel. Het is zelfs mogelijk dat het 

bedrijf failliet gaat en u uw volledige inleg verliest.

Obligaties

Een obligatie is een lening. Als u een obligatie koopt, leent u 

geld uit. Dat kan aan een onderneming zijn of aan een 

overheid. Meestal ontvangt u, als obligatiehouder, een 

vergoeding in de vorm van een couponrente. Obligaties 

kunnen beursgenoteerd zijn. 

Risico’s van obligaties

Obligaties zijn leningen van overheden of bedrijven waarover 

u een (meestal) vaste rente ontvangt. Het risico van beleggen 

in obligaties bestaat uit de kans dat de overheid of het 

bedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven, de lening niet tijdig 

aflost of dat de rente niet tijdig wordt betaald. In het uiterste 

geval krijgt u uw geld niet terug. 

Wat is beleggen?

Door in fondsen te beleggen kunnen risico’s beter gespreid worden.
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Wij bieden vijf verschillende totaaloplossingen aan, elk met 

een eigen verdeling van aandelen en obligaties. Elk fonds 

kent zijn  eigen risico/rendement-profiel. De onderstaande 

grafiek laat zien waar iedere portefeuille zich bevindt in het 

theoretische spectrum van risico en rendement. 

Met andere woorden: naarmate een groter deel van de 

portefeuille wordt belegd in aandelen, wordt het potentiële 

rendement hoger, maar ook het risico van vermogensverlies. 

Uw behoeften en doelen kunnen in de loop der tijd 

veranderen, net zoals uw risicoprofiel. U kunt te allen tijde 

uw beleggingskeuze hierop aanpassen.

Welk Dynamic Mix fonds past bij u?

Bovenstaande informatie is uitsluitend bestemd ter illustratie en 
geeft slechts een indicatie van het risiconiveau en het rendement 
voor de belegger.

Voordat u gaat beleggen moet u goed geïnformeerd zijn over de keuzemogelijkheden.  

De Dynamic Mix Fondsen zijn opgebouwd uit aandelen, obligaties en liquide middelen en 

mogelijk ook onroerend goed.
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Ons Multi-Asset Team beheert de Dynamic Mix Fondsen. Dit 

team is binnen NN Investment Partners verantwoordelijk voor 

het beheer van alle multi asset strategieën, goed voor ruim 

23 miljard euro aan activa (ultimo 2014). Het team is 

samengesteld uit 20 professionals met een gemiddelde 

ervaring van 14 jaar. Onze professionals hebben dus 

meerdere marktcycli ervaren. Verder wordt gebruik gemaakt 

van de input van de andere beleggingsteams binnen NN 

Investment Partners die ieder gespecialiseerd zijn in 

specifieke beleggingsdomeinen.

Bij ons bent u aan het goede adres

7

Actief beheer
Wij gaan met onze expertise op zoek naar de, naar onze 

verwachting, beste beleggingen voor de portefeuille. Dit 

vereist voortdurende aanpassingen aan de nieuwste 

inzichten en vooruitzichten. De fondsmanager maakt een 

grondige analyse en selecteert daarna de individuele namen.

Kosten 
Met de Dynamic Mix fondsen streven wij ernaar om een 

actief beheerde beleggingsportefeuille tegen zo laag 

mogelijke kosten aan te bieden.

Hoe behalen wij uw rendement?

Beheersen van risico’s
We streven naar aantrekkelijke rendementen op lange 

termijn, maar een belegger moet zich ook comfortabel 

voelen over een kortere periode. Daarom schenken wij bij de 

NN Dynamic Mix fondsen veel aandacht aan het beheer van 

de risico’s.

Transparantie en duidelijke keuzes
Modern beleggen betekent helder kunnen uitleggen wat we 

doen en waarom. 

  

Rendement wordt gemaakt door te begrijpen waar de kansen en risico’s liggen. Wij  analyseren 

grondig wat de factoren zijn die verschillende vermogenscategorieën drijven. Hierdoor is het 

voor ons mogelijk om in kaart te brengen in welke gebieden er groeimogelijkheden zijn en waar 

de gevaren schuilen. Hier ondernemen we actie op. 

Daar zijn we goed in. De fondsmanagers putten daarvoor, behalve uit de kwantitatieve analyses, 

uit de kwalitatieve expertise binnen het team van fondsbeheerders.

De NN Mixfondsen Dynamic Mix Fund I, Dynamic Mix 

Fund III en Dynamic Mix Fund IV zijn in de prijzen gevallen 

tijdens de uitreiking van de Morningstar Awards 2015. De 

Dynamic Mix Fund II en Dynamic Mix Fund V werden 

bekroond met Lipper Fund  Awards 2015. Ook de 

Multi-Asset strategie van NN IP kreeg een Lipper Award in 

de categorie Mixed Assets Large. 

Daarnaast ontving  NN Investment Partners, waar 

FitVermogen.nl onderdeel van uitmaakt, tijdens de CASH 

Fund Awards 2015 de Super Award voor Beste grote 

fondshuis. Ook sleepte NN IP de CASH Publieksprijs in de 

wacht. 
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Disclaimer

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument 
te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de 
geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare 
informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de 
informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NNIP Asset 
Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar 
functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin 
opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te 
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde 
van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands 
recht van toepassing.
 
Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds/deze 
fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. 
Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen 
is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de 
fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.
fitvermogen.nl. NN Investment Partners B.V.  is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het 
bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de 
Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor 
personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke 
toestemming niet vereist is.

Bel ons: 070 - 379 19 19
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 

21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Dynamic Mix 
Fonds I

Dynamic Mix 
Fonds II

Dynamic Mix 
Fonds III

Dynamic Mix 
Fonds IV

Dynamic Mix 
Fonds V

ISIN NL0000293140 NL0000293157 NL0000293165 NL0000293173 NL00002932181

Lopende kosten 0,50% 0,50% 0,60% 0,70% 0,70%

Morningstar

Opgericht 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001

Gem. 3 jarig 
rendement

6,47% 7,28% 8,35% 9,23% 9,9%

Dividend 
uitkerend

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Koersinformatie fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl

Fondsfeiten*

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

*Cijfers per 31 december 2013

FV.BR.D
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Dynamic Mix 
Fonds I

Dynamic Mix 
Fonds II

Dynamic Mix 
Fonds III

Dynamic Mix 
Fonds IV

Dynamic Mix 
Fonds V

ISIN  NL0000293140    NL0000293157 NL0000293165 NL0000293173 NL0000293181

Lopende kosten 0,55% 0,55%                                    0,65%                                               0,75% 0,75%

Morningstar ***** ***** ***** ***** *****

Opgericht 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 2/1/2001

Gem. Netto
Rendement** 

5,78% 8,03%                                 10,24%  12,37% 14,39%

Dividend uitkerend Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Koersinformatie fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl fitvermogen.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
*Cijfers per januari 2016
**Gemeten over de afgelopen 3 jaar.

Fondsfeiten
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