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• ING IM wint prijzen met haar mixfondsen!
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Economische omgeving
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Visie ING Investment Management
Aandelen - regio's
Verenigde Staten

=

Europa

+

Japan

+

Opkomende Markten

=

Groei volwassen economieën trekt aan
• Nadat economische cijfers in met name de VS de afgelopen maanden een
gemengd beeld toonden, lijken zij nu te verbeteren.
• Na enkele zwakke maanden lag de groei van het aantal banen in de VS in
februari en maart weer op een hoger niveau. Bovendien herstelde de
inkoopmanagersindex voor de industrie van de sterke daling in januari.
• In de Eurozone blijven de cijfers positief verrassen. Het cijfer komt overeen
met een economische groei over het eerste kwartaal van 0,3-0,4%.
• Opkomende markten weten niet te profiteren van het economisch herstel
in de volwassen economieën. De combinatie van een groeivertraging in de
binnenlandse vraag en het feit dat opkomende markten gemiddeld voor
zo’n 50% exporteren naar andere opkomende landen remt de economische groei af.

Aandelen

Aandelen - sectoren
Energie

=

Toenemende winstgevendheid bedrijven

Basismaterialen

+

Industriegoederen

+

Luxe Consumentengoederen

=

• Wereldwijde aandelenmarkten konden in het eerste kwartaal geen
duidelijke richting kiezen. Toenemende onzekerheid, onder andere het
gevolg van de oplopende spanningen in Oekraïne en de zorgen over de
Chinese economie en het financiële systeem, droeg bij aan een afname
van de risicobereidheid.
• Dit neemt niet weg dat er onderliggend nog altijd ruim voldoende steun is
voor aandelen. Economische cijfers wijzen op een aanhoudend wereldwijd
herstel dat wordt gesteund door het monetaire beleid.
• Bedrijven zijn financieel gezond en hebben sterke balansen. De winstgevendheid neemt toe en operationele marges stijgen in Europa en Japan,
terwijl ze in de VS rond recordniveaus liggen.

Dagelijkse Consumentengoederen

–

Gezondheidszorg

=

Financiële Waarden

+

Informatie Technologie

+

Telecommunicatie

–

Nutsbedrijven

=

Obligaties

Obligaties

Staatsobligaties

–

Bedrijfsobligaties

=

High-Yield bedrijfsobligaties

+

positief (+), neutraal (=), negatief (-)
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Risicopremies op risicovollere obligaties blijven afnemen
• De Amerikaanse en Duitse 10-jaars rentes daalden de afgelopen maanden
licht als gevolg van de afgenomen bereidheid om risico’s te nemen onder
beleggers.
• Wij zien de laatste weken tekenen van stabilisatie en verwachten voor de
komende maanden een gematigde stijging van de rente vanaf de huidige
niveaus. Dit is vooral gedreven door een verbetering van de economische
groei.
• Staatsleningen van landen uit de periferie van de Eurozone (Italië, Spanje)
blijven onze favoriet. Verbeterende economische cijfers dragen bij aan
toenemende interesse van beleggers.

Beleggingskansen en fondsselectie

ING Dynamic Mix Fund I

ING Dynamic Mix Fund II en III

ING Dynamic Mix Fund IV

ING Dynamic Mix Fund V

ING Investment Management valt in de
prijzen met haar Dynamic Mix fondsen
ING Investment Management is beloond met meerdere prijzen voor de behaalde resultaten van haar mixfondsen.
De ING Dynamic Mix fondsen bieden de belegger een totaaloplossing per beleggingsprofiel. “Dit is een enorme
waardering van de markt voor onze capaciteiten, aangezien het maken van keuzes binnen de beleggingscategorieën uiteindelijk van grote invloed is op het rendement” zegt Ivar Roeleven, Directeur Beleggingsfondsen Europa.
Wat betekenen al deze prijzen en hoe laat het succes zich verklaren?
Mixfondsen: een flexibele oplossing voor een wereld
in beweging
Mixfondsen zijn bij uitstek geschikt in het veranderlijke beleggingsklimaat
van vandaag de dag. De laatste jaren worden de financiële markten steeds
beweeglijker en beleggingstrends volgen elkaar sneller op. Dit komt door
een sterkere verwevenheid tussen economie, politiek en maatschappij,
maar ook door een enorme versnelling van beschikbare informatie. Deze
grotere beweeglijkheid kan beleggers in eerste instantie afschrikken, maar
toch is het raadzaam om niet uitsluitend naar de risico’s van de markten te
kijken. Immers, beweeglijke markten bieden ook kansen. Om die kansen
te benutten, is het (mede gezien de beweeglijke wereld van vandaag)
essentieel om portefeuilles goed te spreiden. In de huidige markten leidt
spreiding binnen een enkele beleggingscategorie (bijvoorbeeld aandelen
of obligaties) echter lang niet altijd tot een optimaal resultaat. Een mixfonds dat belegt in aandelen én in obligaties kan snel switchen van relatief
veilige beleggingen zoals bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse staatsleningen naar risicovollere categorieën zoals aandelen (en omgekeerd). Dat is
het grote voordeel van mixfondsen, juist in deze tijd.
In hoeverre een mixfonds mag switchen tussen beleggingscategorieën,
is afhankelijk van de specifieke beleggingsdoelstelling van het fonds.
De ervaren fondsbeheerders van ING Investment Management maken
binnen het beleggingsbeleid per fonds deze keuzes.

Naam fonds

Kies het mixfonds dat bij u past
Ivar Roeleven, Directeur Beleggingsfondsen Europa bij
ING Investment Management, zegt over de mixfondsen
van ING:
“Veel mensen zien beleggen als ingewikkeld of als riskant en
zijn te weinig op de hoogte van beleggingsmogelijkheden
die relatief weinig tijd vergen. Onze mixfondsen bieden dan
uikomst. Mensen kunnen zonder veel omkijken beleggen in
één van onze prijswinnende ING Dynamic Mix Fondsen. Ze
bestaan uit zorgvuldig samengestelde portefeuilles waarbij
de fondsmanager een groot deel van het werk uit handen neemt. Afhankelijk van de risicobereidheid, de beleggingshorizon en het rendement dat mensen beogen te behalen, kunnen zij kiezen uit vijf verschillende Mixfondsen. De
kosten van deze fondsen liggen tussen de 0,50% en 0,70%,
en zijn daarmee relatief laag.”

3 jrs rendement (%)*

lopende kosten (%)

ING Dynamic Mix Fund I
ING Dynamic Mix Fund II

6,84
7,51

0,5
0,5

ING Dynamic Mix Fund III

8,08

0,6

ING Dynamic Mix Fund IV

8,86

0,7

ING Dynamic Mix Fund V

9,28

0,7

Morningstar

* het gemiddeld jaarrendement over een periode van 3 jaar
Bron: ING IM Performance Measurement Europe
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De awards!

ING Dynamic Mix fondsen

Vwd Cash Fund Awards plus de Publieksprijs voor de
derde keer op rij!

Fondsmanager: Ewout van Schaick
Belegd Vermogen: € 850 mln.

Beleggers in een mixfonds hebben daar zelf dus geen omkijken naar.
Bij ING Investment Management zijn de managers van onze mixfondsen
continu op zoek naar de beste keuzes. Als de fondsmanager van een
mixfonds belegt in aandelen, dan spreidt hij de belangen over regio’s,
sectoren en stijlen. Ook let hij scherp op de grootte van bedrijven. De
obligaties in onze mixfondsen kunnen naast staatsobligaties ook bestaan
uit bedrijfsobligaties, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van
opkomende markten.

Ervaren fondsmanagers maken het verschil
ING Investment Management beheert een groot aantal beleggingsfondsen
met verschillende beleggingsstijlen, waarbij specialistische kennis is ondergebracht in ‘boutiques’. Het beheren van mixfondsen vraagt om specifieke
‘knowhow’, die bijeen is gebracht in de zogeheten Multi Asset-boutique.
De zeventien beleggingsprofessionals die deze boutique momenteel telt,
hebben gemiddeld dertien jaar beleggingservaring en beschikken over
veel expertise. Het Multi Asset-team van ING IM beheert momenteel circa
17 miljard euro. De boutique is verantwoordelijk voor het opstellen van de
economische vooruitzichten en beleggingsvisie ten behoeve van de beleggingscategorieën. Deze visie van de Multi Asset-boutique wordt binnen
ING Investment Management breed gebruikt. Daarnaast beheert het team
onder andere de ING Dynamic Mix fondsen.

Belangrijkste kenmerken van de ING Dynamic Mix
Fondsen
• Actief beheer - De fondsmanager maakt grondige analyses en
selecteert de naar verwachting beste mogelijkheden, zowel in
het aandelendeel als in het obligatiedeel van de portefeuille.
• Relatief lage kosten - De mixfondsen zijn erop gericht om een
actief beheerde beleggingsportefeuille tegen zo laag mogelijke
kosten aan te bieden.
• Aandacht voor risico’s - De fondsmanager streeft naar aantrekkelijke rendementen op lange termijn, daarbij wordt ook
aandacht geschonken aan het beheersen van risico’s.
• Transparantie en duidelijke keuzes – We kunnen uitleggen wat
we doen en waarom we dat doen.

Cash publieksprijs 2014
Beste grote fondshuis
Beste Mixfondsen
ING Dynamic Mix Fund IV
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De Cash Fund Awards 2014 zijn een initiatief van vwd group en het
bekende beleggingsmagazine CASH. Deze awards zijn erop gericht om
de best presterende beleggingsfondsen in Nederland in de schijnwerpers
te zetten. De awards werden op dinsdag 11 maart feestelijk uitgereikt in
Amsterdam. Naast de prijzen voor het totale aanbod aan mixfondsen en
het ING Dynamic Mix Fund IV, werd ING Investment Management voor
het derde jaar op rij door de lezers van het magazine CASH beloond met
de Publieksprijs voor beste beleggingsinstelling in Nederland. Uiteraard zijn we trots op alle prijzen bij de vwd Cash Fund Awards. Het sterkst
geldt dat misschien nog wel voor de Publieksprijs, want aan het oordeel
van het publiek over onze kwaliteiten als beleggingsinstelling hechten wij
bijzondere waarde.

Lipper Fund Awards
De Lipper Awards zijn een begrip binnen de beleggingswereld. Het
gerenommeerde Lipper maakt deel uit van Thomson Reuters, wereldwijd
een toonaangevende aanbieder van informatie en analyse op het gebied
van beleggingsfondsen. De Lipper Awards classificeren beleggingsfondsen
op basis van vier criteria: rendement, consistentie, vermogensbehoud
en kosten. De prijzen worden na diepgaande analyse toegekend aan
fondsenaanbieders en beleggingsfondsen die jaar na jaar consistente,
bovengemiddeld sterke prestaties laten zien. De op 31 maart toegekende
Lipper Awards voor het ING Dynamic Mix Fund II en het ING Dynamic
Mix Fund V zijn een kroon op ons werk. Maar ze zijn vooral een teken
dat deze mixfondsen ook volgens het oordeel van een onafhankelijk
instituut een uitstekende keuze voor beleggers kunnen zijn.

Morningstar Awards
Morningstar is wereldwijd waarschijnlijk het meest bekende en
gezaghebbende bureau voor onafhankelijk beleggingsonderzoek.
Het bedrijf biedt een uitgebreide reeks aan informatie voor particuliere
en institutionele beleggers over de gehele wereld. Zeer bekend is
bijvoorbeeld de Morningstar Rating, die beleggingsfondsen maximaal
vijf sterren toekent voor hun prestaties. Minstens zo bekend in de beleggingswereld zijn de Morningstar Awards, die het bureau jaarlijks toekent
aan de beste beleggingsfondsen en fondsbeheerders. Wij zijn er dan ook
trots op dat wij op 16 april in de categorie mixfondsen twee Morningstar
Awards toegekend hebben gekregen voor het ING Dynamic Mix Fund
II en het ING Dynamic Mix Fund III.

ING Dynamic Mix Fund II
ING Dynamic Mix Fund V

ING Dynamic Mix Fund II
ING Dynamic Mix Fund III
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Welke fondsen hebben op dit moment, volgens ING Investment Management de beste vooruitzichten?

MORNINGSTAR
STERREN
SECTOREN
ING TELECOM SERVICES FUND		
OBLIGATIES
ING FIRST CLASS OBLIGATIE FONDS 		
ING (L) RENTA FUND EMD HC			
ING (L) RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD
MULTI ASSET FONDSEN
ING DYNAMIC MIX FUND II, V

Aandelenfondsen
ING GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
• Wereldwijd beleggen op basis van zeven
beleggingsthema’s
• Speelt in op zowel actuele thema’s als lange
termijntrends
• Uitgesproken keuzes en een sterk opgebouwd
track-record
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES
• Contrair beleggingsconcept van het fonds is uniek
in zijn soort
• Een geconcentreerde portefeuille met daarin de
meeste kansrijke Europese aandelen
• Uitstekende trackrecord en risico-rendement
verhouding

AANDELEN WERELDWIJD
ING GLOBAL FUND		
		
ING GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

ING HOOG DIVIDEND STRATEGIEEN
(Wereldwijd/Euro/US)
• Beleggen met de focus op dividend
• Selectie van aandelen die relatief goedkoop zijn
en met goede winstverwachting

AANDELEN REGIO'S
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES		
ING NORTH AMERICA FUND

OBLIGATIEFONDSEN

SECTOREN
ING ENERGYFUND				
ING DAILY CONSUMER GOODS FUND		
ING INDUSTRIALS FUND			
ING UTILITIES FUND
HOOG DIVIDEND FONDSEN
ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS
ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND
VASTGOED
ING GLOBAL REAL ESTATE FUND
ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE
DUURZAAM
ING DUURZAAM AANDELEN FONDS		
MULTI ASSET FONDSEN
ING DYNAMIC MIX FUND I, II, IV
OBLIGATIES
ING GLOBAL OBLIGATIE FONDS		
ING EURO OBLIGATIE FONDS
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons
betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en de
volledigheid van genoemde feiten, meningen en verwachtingen kunnen wij echter niet instaan. Tussen het moment
waarop deze publicatie is samengesteld (07/04/2014) en
gepubliceerd kunnen gegevens zijn herzien.

ING HIGH YIELD STRATEGIEEN
(Wereldwijd/Europees)
• Beleggen in bedrijfsobligaties met een relatief
hoge rente
• Diversificatie binnen obligatieportefeuille
• Speuren naar de optimale verhouding tussen risico
en rendement

dit geldt voor ING hoog dividend
strategieën

dit geldt voor de ING Opportunities
strategieën

ING GLOBAL OBLIGATIE FONDS
• Actief inspelen op renteontwikkelingen
• Extra spreidingsmogelijkheden ten opzichte van
staatsobligaties
• Uitgebreide analyses
• Wereldwijde spreiding
ING First Class Obligatie Fonds
• Biedt een brede spreiding over obligatiecategorieën
• Speelt actief in op veranderende marktomstandighe
den, bijv. via duratie
• Streeft naar regelmatige inkomsten per kwartaal
(dividend)
• Dekt het valutarisico grotendeels af naar de euro
• Wordt beheerd door een team van zeer ervaren
fondsmanager
ING EMERGING MARKETS DEBT (HC/LC/LB/CB en
opportunities)
• Obligaties van opkomende markten:
veelbelovende categorie
• Wereldwijde kennis gevoed met lokale informatie
• Relatief hoge economische groei verbetert
kredietwaardigheid

dit geldt voor het ING First
Class Obligatie Fonds

dit geldt voor het ING Global
Obligatie Fonds en
ING High Yield strategieen

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
ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven.
De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V.,
noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot 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. Geen aansprakelijkheid
zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document.
Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is
tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële
Beleggersinformatie. 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.ingim.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV,
gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het
subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen
en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde
fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Lees het prospectus voordat u belegd. 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.
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