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Echiquier Patrimoine is een gediversifieerd en defensieve ICB dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen. Het fonds neemt 
beperkte risico’s en streeft naar een regelmatige kapitaalgroei. 

 

 

ECHIQUIER PATRIMOINE A 

JUNI 2022 (gegevens op 30/06/2022) 
 

 

158 M€  

Netto activa  

   
 

 

 

814,97 € 

 Inventariswaarde 

   
 

Karakteristieken 

Oprichtingsdatum  06/01/1995 

Isin code  FR0010434019 

Bloomberg code  ECHPATR FP 

Munt van notering  EUR 

Resultaat  Kapitalisatie 

Benchmark  
67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 
12.50% MSCI EUROPE NR, 20% 
EURO SHORT TERM RATE 

SFDR Classificatie  Artikel 8 

   
Financiële voorwaarden 

Inschrijvings-/ 
uitschrijvingskost 

 3% max. / nihil 

Jaarlijkse 
beheerskosten 

 1,00% TTC max. 

Prestatievergoeding  

15% van het positieve verschil 
tussen de prestaties van het 
fonds (na aftrek van vaste 
management fees) en de 
prestatie-index 

Waardering  Dagelijks 

Cut-off  middag 

Settlement  J+2 

Valorisatie  Société Générale 

Bewaarder  BNP Paribas Securities Services 

   
Risico- en opbrengstprofiel (%) 

(wekelijkse cijfers) 

 1 jaar 3 jaar 5 jaar 
ICB volatiliteit 4,3 6,7 5,6 
Benchmark volatiliteit 2,6 1,5 1,2 
Sharpe ratio Neg Neg Neg 
Max. drawdown van het fonds -10,7 -15,6 -19,6 

Max. drawdown van de 
referentie-index 

-5,2 -5,2 -5,6 

Herstel (werkdagen) - 315,0 - 
    

Lager risico, 
potentieel lager rendement 

Hoger risico, 
potentieel hoger rendement 

Deze indicator geeft het risicoprofiel weer dat wordt weergegeven in 
de KIID. 
De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan gedurende de maand 
veranderen. 

Aanbevolen beleggingshorizon 2 jaren 
 

 

  Commentaar 

Echiquier Patrimoine A daalt met -3,47% sinds het begin van de maand en met -9,68% sinds het begin van het 
jaar. 

Op de aandelenmarkten waren de opeenvolgende maanden vergelijkbaar, waarbij in juni een einde kwam aan 
een periode van zes maanden van scherpe dalingen in risicovolle activa tegen een achtergrond van 
ongecontroleerde inflatie, monetaire verkrapping door de centrale banken en geopolitieke instabiliteit in verband 
met de oorlog in Oekraïne. Tegen deze achtergrond herwaarderen beleggers het recessiescenario naar boven toe 
en verminderden zij hun blootstelling aan risicovolle activa. 
Als gevolg daarvan hebben defensieve aandelen het grotendeels beter gedaan, vooral in de sectoren 
gezondheidszorg, basisgoederen en -diensten en telecommunicatie. Wij zijn aan deze sectoren blootgesteld via 
onze voornaamste overtuigingen, zoals Novo Nordisk, Astrazeneca, Vodafone, Nestlé en Cloetta. De brede 
sectorale en geografische spreiding van het fonds, waarbij bijna een derde van de activa is belegd in grote 
Amerikaanse kapitalisaties, heeft geholpen om de daling van de Europese indexen enigszins binnen de perken te 
houden. Toch zijn wij niet gevrijwaard van winstnemingen in Amerikaanse technologieaandelen zoals Amazon, 
Alphabet en Nike. Wij blijven onze hoge multiples verlagen en versterken de defensieve oriëntatie van het fonds 
met de opname van Sanofi in de loop van de maand. 

Beheerders : Olivier de Berranger, Uriel Saragusti, Louis Porrini 

Evolutie van het fonds en zijn index sinds de oprichting (basis 100) 

 
Benchmark : bron Bloomberg 

Cumulatief rendement (%) 

 Fonds Benchmark 

1 maand -3,5 -2,0 

YTD -9,7 -4,7 

3 jaar -9,0 -4,5 

5 jaar -12,2 -5,2 

10 jaar +4,4 -5,6 

Sinds de oprichting +113,8 +56,7 
 

 
 

Geannualiseerde performances (%) 

 Fonds Benchmark 

1 jaar -9,6 -3,8 

3 jaar -3,1 -1,5 

5 jaar -2,6 -1,1 

10 jaar +0,4 -0,6 

Sinds de oprichting +2,8 +1,7 
 

Historiek van de rendementen (%) 

 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Jaar 
 Fonds Benchmark 

2013 +0,7 +0,2 +0,1 +0,6 +1,0 -0,9 +1,2 +0,4 +1,0 +0,9 +0,6 -0,1 +6,1 +0,1 

2014 +0,3 +0,9 +0,4 +0,7 +0,7 -0,1 -0,7 -0,3 -0,6 -0,6 +1,5 -0,3 +1,8 +0,1 

2015 +1,4 +1,2 +0,1 +0,6 +0,3 -1,1 +0,7 -1,6 -1,8 +1,4 +0,7 -1,2 +0,5 -0,1 

2016 -1,3 +0,6 +1,1 +0,4 +0,6 -1,6 +1,4 +0,6 +0,0 +0,7 -0,6 +1,6 +3,5 -0,3 

2017 +0,4 +0,6 +0,5 +0,2 +1,6 -0,3 +0,0 +0,1 +0,5 +0,1 -0,8 +0,3 +3,1 -0,4 

2018 +0,8 -0,3 -1,0 +0,9 -1,2 -0,9 -0,0 -0,5 -0,3 -2,1 -0,4 -1,8 -6,8 -0,4 

2019 +1,4 +0,8 +0,5 +0,7 -0,2 +0,2 -0,4 -0,7 -0,3 -0,9 +0,3 -0,0 +1,3 -0,4 

2020 -0,0 -2,0 -9,9 +2,3 +1,4 +0,5 +0,1 +1,2 -0,4 -1,4 +6,2 +1,1 -1,8 -0,5 

2021 -0,6 +0,4 +0,7 +0,4 +2,5 +1,3 -0,0 +0,2 -0,8 +0,7 -0,7 +0,8 +4,7 +0,8 

2022 -1,5 -2,0 -0,5 -2,1 -0,5 -3,5       -9,7 -4,7 
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Voor meer informatie 

De ICB belegt op de financiële markten. Er bestaat een risico op kapitaalverlies. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. 
De performances van de ICB en de benchmark houden rekening met uitgekeerde inkomsten. 
Dit document is bestemd voor professionele beleggers. Dit commercieel document heeft tot doel om u op vereenvoudigde wijze te informeren over de karakteristieken van de ICB. 
  
Voor meer informatie over het vermelde fondsen alsook de risico's, verwijzen wij u naar het prospectus dat zonder kosten verkrijgbaar is bij de beheersmaatschappij op +33.(0)1.47.23.90.90 of 
via uw gebruikelijk contactpersoon. 
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Obligatie Portefeuille 

Geografische verdeling 
(% van de obligatie pocket) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Sectorale verdeling (GICS) 
(% van de obligatie pocket) 

 
Bron : Bloomberg

 

Grootste posities 

Waarden Landen 
Gewicht (%) van het 

fonds 

BFCM 3.0% 05/24 FRA 1,9 

Axa 3.375% 07/47 FRA 1,9 

Thermo Fish. 0.75% 09/24 USA 1,9 

Infineon Tech. 1.125% 06/26 DEU 1,8 

Allianz 5.625% 10/42 DEU 1,7 

Profiel van het obligatiecompartiment 

Aantal obligaties 67  Vastrentende oblig. 98,7% 

Duratie* 3,4  Floaters -% 

Rente gevoeligheid* 3,3  Convertibles 1,3% 

Yield to worst* 3,5%    

Rendement (calls uitgevoerd)* 13,0%    

* Zonder converteerbare obligaties

Verdeling per rating (% van de obligatie pocket*) 

 
* Zonder converteerbare obligaties. Bron : LFDE

Verdeling van de vastrentende obligaties 
(berekening op de volgende call datum) 

< 1 jaar > 1 en < 3 jaar > 3 en < 6 jaar > 6 jaar  

     

15,9% 36,3% 40,6% 7,2%  

Bron : LFDE

45,2%

12,2%

12,2%

6,4%

5,8%

5,6%

5,6%

2,9%

2,5%

0,9%

0,7%

FRA

DEU

ESP

SWE

ITA

CHE

USA

GBR

IRL

NLD

Anderen

24,2%

19,1%

11,8%

8,8%

8,5%

7,6%

5,7%

5,5%

4,0%

3,3%

1,5%

Banken

Industrie

Utilities

Discret. consump.

Materiaal

Verzekeringen

Gezondheidszorg

Comm. diensten

IT

Finan. diensten

Basisconsumptie

29,5%

51,9%

15,2%

2,1%

AAA & AA A BBB BB B < B- zonder
rating

Investment grade High Yield

Aandelen Portefeuille 

Geografische verdeling 
(% van het aandelencompartiment) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Sectorale verdeling (GICS) 
(% van het aandelencompartiment) 

 
Bron : Bloomberg

 

Grootste posities 

Waarden Landen 
Gewicht (%) van het 

fonds 

TotalEnergies FRA 0,6 

Astrazeneca GBR 0,6 

Thermo Fisher USA 0,6 

Sanofi FRA 0,6 

BMW Pref. DEU 0,6 

Profiel van het aandelencompartiment 

Aantal aandelen 36 

EV/Sales 2022 4,6 

PER 2022 19,2 

Rendement 3,0% 

Mediane kapitalisatie (M€) 63 764 

- - 

Verdeling per kapitalisatieomvang (€) 
(% van het aandelencompartiment) 

 
Bron : LFDE

33,4%

20,8%

11,9%

6,5%

5,2%
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3,2%

3,2%

2,9%

2,7%
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LUX
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17,1%

13,7%

13,5%

13,1%

12,8%

8,2%

6,7%

4,9%

3,6%

3,6%

2,8%

Gezondheidszorg

Discret. consump.

Basisconsumptie

IT

Comm. diensten

Industrie

Banken

Materiaal

Energie

Utilities

Finan. diensten

3,2%

18,4%

78,4%

<1Md

1Md - 10Mds

>10Mds

  

Verdeling per activaklasse 

 
* fonds inbegrepen. Bron : LFDE

 
 

Evolutie van de reële blootstelling per activaklasse op een jaar 

 

16,8%

0,9%

64,7%
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Liquiditeiten Convertibles* Obligaties Aandelen

17,7% netto 
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Obligaties Aandelen Liquiditeiten

17,7%

21,5%

ESG gegevens (milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria) 

Gewogen gemiddelde ESG score  

% waarden opgenomen in de ESG-analyse 
Fonds 

91% 
Universum 

58% 

Rating E S G ESG 

Fonds 6,9 5,9 7,1 6,7 

Universum* 5,9 5,2 6,6 6,1 
*Op 30/06/2022 

Governance weegt voor 60% in de ESG score. De dekkingspercentages van de ESG-analyses variëren 
afhankelijk van de ICB en kunnen in de loop van de tijd veranderen. 

 

 
 

Gemiddeld gewogen koolstofintensiteit (op 30/06/2022) 

(in ton CO2-equivalent per miljoen ondernemingswaarde) 

Fonds 148,7 

Benchmark 180,4 
 

 

De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat de in dit document opgenomen klimaatgegevens van een nieuwe leverancier afkomstig zijn. De verschillen in 
methodologie met de vorige leverancier kunnen leiden tot bepaalde variaties in de gepresenteerde gegevens. U kunt meer informatie over deze verschillende methodologieën 
opvragen bij de beheermaatschappij van het fonds. 

 

Voor meer informatie over de berekeningsmethodes voor de ESG-indicatoren,verwijzen we naar onze transparantiecode en de documenten die beschikbaar zijn op onze website 
www.lfde.com/nl/verantwoord beleggen/om verder te gaan/


