
 Management company: DPAS 2 , delegated to Mercier Vanderlinden Asset Management

Maandelijks Rapport
FONDS BESCHRIJVING

RESULTATEN* 3

* Het betreft jaarlijkse (behalve YTD)rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen.

TOELICHTING VAN DE BEHEERDER

TOP 10 AANDELEN RENDEMENT³

1 Alliance Data Systems

2 Berkshire Hathaway

3 Microsoft 1 jaar

4 Fairfax Financial 3 jaar

5 Fiat Chrysler 5 jaar

6 Alphabet 10 jaar

7 AB InBev

8 Citigroup

9 Johnson & Johnson

10 Facebook
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(base : 100)

****

2012

707,86 EUR

Merclin Global Equity is een actief beheerd globaal aandelenfonds dat de MSCI AC World Index, inclusief dividenden, wil kloppen door selectie van ondergewaardeerde 

aandelen. Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op lange termijn en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. 

De samenstelling van de portefeuille van het compartiment kan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark. In normale marktomstandigheden belegt het 

compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (ten minste 70% van zijn vermogen) en obligaties van bedrijven uit de lidstaten van de OESO. 

Het compartiment kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen. Het compartiment kan tot 10% van zijn 

vermogen beleggen in gereguleerde speculatieve fondsen (hedgefondsen). Dit compartiment richt zich tot beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en willen beleggen 

voor een minimale termijn van 3-5 jaar.
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Datum:

Prijs Klasse F: 286,03 EUR

Prijs Klasse R : 493,92 EUR

Prijs Klasse C:

30 september 2018

+29,72%
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+0,71%-39,20%+30,43%
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+5,07% +4,85% +4,43% +11,71%

+9,21% +8,99% +8,55% +11,88%
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+8,11%

+10,60% +10,38% +9,94% +12,04%

+10,11% +10,09%

ABInbev is het aandeel dat het meest op het rendement weegt dit jaar. Allereerst is er de Amerikaanse markt, waar vooral Bud Light marktaandeel verliest. 

Vervolgens is er Latijns-Amerika dat economisch lijdt. Er is de val van de valuta's in de opkomende markten die de resultaten van 2019 zal beïnvloeden en 

ten slotte is er de grote schuld die ze niet snel genoeg kunnen verminderen. Het dividend zou naar beneden kunnen worden herzien. Dat is wat de markt 

vandaag ziet. De groep wordt meesterlijk beheerd.  De EBITDA-marges bedragen 40%, terwijl de nummer 2 in de wereld, Heineken, slechts op 24% staat. 

Het is de eerste speler op de Afrikaanse markt. Ze slaagden erin hun bierprijzen met 6% te verhogen dankzij de 'premiumisatie' van hun drie wereldwijde 

merken: Budweiser, Stella en Corona. Achteraf beschouwd, was ABInbev te duur aan € 120, omdat ze hun resultaten niet konden verhogen zoals verwacht 

na de aankoop van SABMiller.  Maar het vertrouwen in deze wereldleider wordt gehandhaafd.
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+19,36%
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+19,32%

+18,84%
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2016

+10,10%

+9,87%

+9,43%

+11,09%
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Klasse F

Klasse R

Klasse C

MSCI AC World Euro**

Ranking Morningstar 1 %

** MSCI AC World Euro met Dividenden. De investeringspolitiek van het compartiment voorziet niet in een "tracking error" objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index.

*** YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar.

+1,41%

+1,25%

+0,95%

+7,32%
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-2,20%

-2,59%

-4,25%
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+31,06%

+30,29%

+14,22%

+13,97%

+13,50%

+20,50%

5,85%

43,23%

4 De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de 

uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens 

die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. De resultaten van voor 18/08/2008 

zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan Merclin Global Equity de 

opvolger is. De resultaten voor die datum werden door Deloitte geauditeerd.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Naam van het fonds: MercLin SICAV

Fabrikant Degroof Petercam Asset Services ISIN Bloomberg

Domicilie: Luxemburg Klasse F LU0379632754 MERLSIF LX

Klasse R LU0379621559 MERLSIR LX

Klasse C LU0379615668 MERLSIC LX

Aandeeltype: Kapitalisatie

Belgisch agent: Bank Degroof Petercam N.V.

Depositaris: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 1 2 3 4 6 7

Transfertagent: Banque Degroof PetercamLuxembourg S.A.

²Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services

Beheerder: Mercier Vanderlinden Asset Management

Bedrijfsrevisor: KPMG-audit

Looptijd: onbeperkt

Publicatie van de prijs: De Tijd, L'Echo en www.merciervanderlinden.com

Minimuminschrijving: 1 aandeel

Instapkosten:

Swing pricing: Neen

Uittredingskosten: 0%

Taks op beursverrichtingen bij uitstap: 1,32% / max € 4000

Roerende voorheffing niet van toepassing

neen

Berekening N.I.W.: Wekelijks op donderdag

Inschrijving/Terugbetaling: Voor donderdag 14u

Resultaatsvergoeding: neen

Nettoactiva:

Oprichting: 31/12/2002

Lopende kosten5

MercLin II SICAV is een Bevek naar Luxemburgs recht, onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectief beheer (“Luxemburgse wet van 2010”) en aan de Europese 

richtlijn inzake de belasting op het sparen. 

Risico- en opbrengstprofiel:

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en):

Beleggingen in aandelen gaan gepaard met een hogere volatiliteit en risicograad dan beleggingen in 

obligaties en monetaire instrumenten. Het risiconiveau weerspiegelt niet de eventuele gevolgen van 

ongewone marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen die de risico's kunnen versterken of 

andere risico’s kunnen teweegbrengen, zoals:

- Tegenpartijrisico: het compartiment kan geld verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van een 

entiteit met wie het transacties afsluit.

- Kredietrisico: risico dat verband houdt met obligaties, die mogelijk waardeloos worden wanneer de 

emittent van de obligatie niet in staat blijkt zijn schulden af te betalen op de vervaldatum. 

- Liquiditeitsrisico: bepaalde financiële effecten kunnen onmogelijk snel te verkopen blijken op een 

gegeven moment, tenzij met een korting.

- Beheerrisico: in abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt 

zijn of ongunstig uitvallen.

- Operationeel risico: het compartiment kan op iedere markt, en in het bijzonder op de opkomende 

markten, een deel of het geheel van zijn geld verliezen ingeval de bewaarder van zijn activa in gebreke 

blijft, of in geval van fraude, corruptie, politieke ingrepen of andere ongunstige gebeurtenissen.

Het uitgifteprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en de periodieke 

rapporten zijn gratis verkrijgbaar bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: Bank 

Degroof Petercam N.V., Industriestraat 44, B-1040 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het 

prospectus en/ of het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en elke inschrijving moet 

gebeuren op basis van deze documenten.

³Databronnen: Bloomberg, Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg. Referentie periode is 1 

januari tot 31 december, met uitzondering van het huidig jaar, waar de referentieperiode 1 januari tot 

de dag van dit rapport is.

5Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken.

8,45%

6,62%

5,40%

10,80%

9,95%

Informatie Technologie

Andere

Gezondheidszorg

Verzekering

Consumentendiensten

Banken

56,26%

19,26%

8,17%

20,72%

19,55%

11,32%

Risicoindicator:  Gelieve de KIID en/of de Prospectus te raadplegen voor meer details. 

5

Typically lower risks and rewards Typically higher risks and rewards

Belast. ICB's > 10% in schuldvorderingen 

1.274 m EUR

1Voor meer informatie over Morningstar Rating™ en Ranking Morningstar®, gelieve de website van 

Morningstar te bezoeken op www.morningstar.be. De informatie over MercLin Global Equity F cap kunt 

u consulteren op http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000024X2

Indien u klachten heeft over deze instelling voor collectieve belegging, kunt u zich richten tot 

compliance@mvam.eu. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact 

opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via 

http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

Legaal statuut:
1,2% jaarlijks

 

Consumentengoederen

2,35%

0,94%

1,15%

1,94%

9,42%

Klasse F en R : 0% (Mercier Vanderlinden)

Klasse C : Max. 3%

  

  

0,00%

1,55%

Holdings

Industriële goederen

Petroleum en Gas

Beheerkosten

0,6% jaarlijks

0,8% jaarlijks

7,47%

2,32%

  

SICAV onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse 

wet van December 2010
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5,15%
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4,00%

CHF
2,48%

GBP
2,57%

Aandelen
95,29%

Cash
4,71%


