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De beste kwaliteitsfondsen 

De top 3 van Morningstar 

Naam van het fonds Rating Prest. 
op 3jaar 

➔ Aandelenfondsen belegd in grate kapitalisaties wereldwijd 

Carmignac lnvestissement 

Amundi International SICAV 

***** 

***** 

4,51% 

3,96% 

1,90% 

➔ Aandelenfondsen belegd in grate Europese kapitalisaties 

BL-Equities Europe ***** -0,76% 

BGF European Focus ***** -1,35% 

Comgest Europe **** -2,11% 

➔ Obligatiefondsen lbedrijfsobligaties) 

Invesco Euro Corporate Bond Fund ***** 8,43% 

Schroder ISF Euro Corp Bond **** 5,88% 

AXA WF Euro Credit Plus **** 5,45% 
lnit EUR 100.00, Nav-Nav, EUR, Morningstar-rating berekend op 10/12/2010 
Bron ci 2010 Morningstar, Inc. •fin%, geannualiseerd] 

Top 10 van aandelen opgenomen in het fonds 

Namen Sectoren Gewicht lin %) 

Berkshire Hathaway Financien 5,66 
Fairfax Financial Holdings Financien 5,65 
Orbis Sicav Japan Equity 5,19 
Orbis Sicav Asia ex-Japan 4,76 
Samsung Electronics Technologie 3,30 
Everest Re Group Verzekeringen 3,08 
IShare MSCI Japan 2,93 
Coca-Cola Company Consumptie 2,84 
Kraft Foods Consumptie 2,68 
Skagen Global 2,64 
Bron: Morningstar 

Klein maar krachtig 
Mercier Vanderlinden Asset Management heeft 
misschien niet de commerciele slagkracht van de 
grote financiele groepen. maar zijn prestaties 
hoeven zeker niet ender te doen. 

M
ercier Vanderlinden 
Asset Management 
is een vermogens
beheerder geves
tigd in Antwerpen. 

Hoewel zijn omvang bescheiden is, 
geldt dat zeker niet voor zijn ambi
ties. Zijn prestaties herinneren ons 
aan het feit dat een vermogensbe
heerder niet groot hoeft te zijn om 
hoge rendementen te realiseren. 
Voor zijn fonds MercLin Global Equi
ty behaalde de vermogensbeheerder 
sinds 2003 een gemiddeld jaarlijks 
rendement van 9,54%, wat het een 
van de beste fondsen in zijn catego
rie maakt. 
Het geheim van het beheer van dit 
fonds schuilt in de competenties van 
zijn beheerder: Stephane Mercier, de 
enige kapitein aan boord sinds de lan
cering van het fonds. Zijn beheers
proces berust in grote mate op een 
kwalitatieve aanpak van de markt, wat 
hem onderscheidt van zijn concur
renten, die hun selectie meestal star
ten vanuit een kwantitatieve benade-
1ing. 
Een van de grootste posten van het 
fonds, Everest Reinsurance Group, is 
een goed voorbeeld van het type aan
delen dat thuishoort in het wereld-

wijde fonds van Mercier. Deze ver
zekeringsmaatschappij noteert van
daag onder haar boekwaarde, wat het 
aandeel aantrekkelijk maakt op het 
vlak van de waardering. En het ma
nagement van Everest Reinsurance 
koopt op dit moment eigen aandelen 
in om de waarde te verzekeren voor 
de huidige aandeelhouders. 

Zichtbaarheid voor alles 
Algemeen gesproken, geeft de fonds
beheerder aan een voorkeur te heb
ben voor bedrijven die voorspelbare 
recurrente inkomsten realiseren. 
Consumptiebedrijven zijn daarom 
sterk vertegenwoordigd in de porte
feuille van het fonds. Coca-Cola en 
Kraft maken bijvoorbeeld dee! uit van 
het fonds dankzij onder meer hun ca
paciteit om stabiele inkomsten te ge
nereren. De industriele sectoren, 
grondstoffen en de energiesector 
worden echter standaard onderwo
gen door de fondsbeheerder. Niet 
omdat Stephane Mercier slechte 
vooruitzichten heeft voor die secto
ren, maar omdat hij liever bedtijven 
mijdt waarvan hij de waarde moeilijk 
kan inschatten en waarvan de win
sten in grote mate afhankelijk zijn van 
volatiele en cyclische factoren. 

5,66% 2,84% 3,30% 
Gewicht Berkshire Hathaway Gewicht Coca-Cola Company 
(Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway) 
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Geografisch gezien, is het MercLin 
Global fonds geent op zijn referentie
index, de MSCI AC World. In alle 
geografische regio's waarmee hij 
minder vertrouwd is, koopt de fonds
beheerder, die zich bewust is van zijn 
beperkingen, fondsen aan die bij 
voorkeur zijn beleggingsfilosofie vol-
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➔ Team. Het volledige beheer 
van het fonds steunt op de 
capaciteiten van een man: 
Stephane Mercier. Mor-
ningstar is zeer positief over

deze beheerder. 

➔ Bedrijf. Mercier Vanderlin-
den Asset Management is 
een kleine vermogensbe-
heerder gevestigd in Antwer-
pen. Morningstar benadrukt 
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het feit dat de oprichters van 
het bedrijf belegd zijn in het-
zelfde fonds als hun klanten, 
wat vertrouwen geeft. 

➔ Beleggingsproces. De 
fondsbeheerder heeft een 
voorkeur voor bedrijven die 
niet-cyclische inkomsten ge-
nereren. Hij verkiest bijvoor-
beeld bedrijven uit de con-
sumptiesector boven bedrij-

gen en dus prioriteit geven aan 
valueaandelen (goedkope be
drijven van zeer goede kwali
teit). Als hij bijvoorbeeld wil be
leggen in Japan, zal hij 
vertrouwen op een beleggings
fonds. 
In zijn kwalitatieve rapport over 

ven uit de grondstoffensec-

tor. 
➔ Prestaties. Sinds zijn lance-

ring heeft het fonds altijd be-
ter gepresteerd dan zijn con-

currenten. 
➔ Beheerskosten. De tarieven 

aangerekend door het fonds 
liggen in lijn met de tarieven 

van de concurrentie. Bij de 
fondsen C, Ren I worden er 

dit fonds kwam Morningstar tot 
het besluit dat het MercLin Glo
bal fonds ondanks de beperkte 
omvang van Mercier Vanderlin
den Asset Management, zijn 
hoge kwaliteitsrating ruim
schoots verdient. I 

Karine Huet 
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ook kosten aangerekend die 
gekoppeld zijn aan de pres-
taties: 10% van de overper-
formance ten opzichte van de 
MSCI AC World. 

➔ Risiconiveau. Zijn geografi-

sche diversificatie enerzijds 
en zijn focus op grote kapita-

lisaties anderzijds maken 

van dit fonds een relatief de-
fensieve belegg ing. 
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