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ICB gebaseerd op een wereldwijde aandelenselectie, gericht op innovatieve groeibedrijven die een toekomstig leiderschap hebben. 

 

 

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A 

JUNI 2022 (gegevens op 30/06/2022) 
 

 

204 M€  

Netto activa  

   
 

 

 

192,23 € 

 Inventariswaarde 

   
 

Karakteristieken 

Oprichtingsdatum  26/04/2013 

Isin code  FR0011449602 

Bloomberg code  ECHGLOC FP 

Munt van notering  EUR 

Resultaat  Kapitalisatie 

Benchmark  MSCI ACWI NET RETURN EUR 

SFDR Classificatie  Artikel 8 

   
Financiële voorwaarden 

Inschrijvings-/ 
uitschrijvingskost 

 3% max. / nihil 

Jaarlijkse 
beheerskosten 

 1,65% 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 33,2 30,4 26,6 
Benchmark volatiliteit 13,3 17,8 15,9 
Sharpe ratio Neg 0,2 0,4 
Beta 1,8 1,1 1,2 
Correlatie 0,7 0,7 0,7 
Information ratio -1,8 -0,2 -0,1 
Tracking error 25,2 23,3 19,3 
Max. drawdown van het fonds -60,3 -63,6 -63,6 

Max. drawdown van de 
referentie-index 

-16,3 -33,4 -33,4 

Herstel (werkdagen) - - - 
    

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 5 jaren 
 

 

  Commentaar 

Echiquier World Next Leaders A daalt met -5,94% sinds het begin van de maand en met -43,41% sinds het begin 
van het jaar. 

In juni zette de neerwaartse trend op de markten zich voort. Beleggers benaderen de tweede helft van 2022 met 
voorzichtigheid na de slechtste eerste jaarhelft in decennia. In de meeste marktsectoren was er sprake van 
risicoaversie, aangewakkerd door de snel stijgende inflatie en het agressieve monetaire beleid van de 
Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Door de strengere financiële voorwaarden stegen de leningskosten en is de 
toegang tot de kapitaalmarkten beperkt. Binnen het fonds presteerden de technologieaandelen, vooral diegene 
met een hoge waardering en die weinig winstgevend zijn, zoals MARQETA, CLOUDFLARE, ZOOMINFO en THE 
TRADE DESK, stuk voor stuk aanzienlijk minder goed. De strategie van het fonds, die waarschijnlijk in de 
toekomst zal worden voortgezet, bestaat erin de nadruk op technologie te verminderen en de blootstelling aan 
andere aantrekkelijke langetermijnthema's te verhogen, zoals blijkt uit onze beslissingen deze maand om 
bedrijven zoals AFFIRM, CONFLUENT, STONE en ZENVIA te verlaten en ze te vervangen door bedrijven zoals het 
documentbeheerbedrijf IRON MOUNTAIN en de fabrikant van medische apparatuur BRUKER. 

Beheerders : Rolando Grandi, David Ross 

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

 
Benchmark : bron Bloomberg 

Cumulatief rendement (%) 

 Fonds Benchmark 

1 maand -5,9 -6,2 

YTD -43,4 -13,2 

3 jaar -2,7 +30,5 

5 jaar +21,6 +53,0 

Sinds de oprichting +92,2 +142,6 
 

 
 

Geannualiseerde performances (%) 

 Fonds Benchmark 

1 jaar -53,5 -4,4 

3 jaar -0,9 +9,3 

5 jaar +4,0 +8,9 

Sinds de oprichting +7,4 +10,1 
 

Historiek van de rendementen (%) 

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

Jaar 
 Fonds Benchmark 

2013     +2,1 -3,9 +1,2 -1,4 +4,2 -0,2 +0,9 -0,0   

2014 -3,1 +2,0 +0,2 +1,8 +1,8 +2,0 +1,4 +1,8 -0,1 +5,2 +6,7 +0,3 +15,9 +18,7 

2015 +5,1 +5,4 +1,9 -1,9 -0,6 -1,0 +1,5 -8,1 -1,4 +7,9 +4,0 -3,3 +15,8 +8,7 

2016 -9,1 +0,4 +2,1 +2,6 +1,9 -2,3 +6,5 -1,7 +1,3 -0,8 +1,9 +0,0 +2,0 +11,1 

2017 +3,5 +4,2 +1,2 +1,9 +1,8 -2,2 -0,2 -1,4 +2,8 +1,9 +1,0 -0,9 +14,3 +8,9 

2018 +5,7 -2,4 -2,3 +1,4 +5,6 -2,4 +3,2 +4,9 +0,4 -15,3 +7,6 -8,2 -4,4 -4,9 

2019 +12,6 +6,5 +5,5 +2,4 -6,1 +4,1 +7,1 +1,4 -6,2 +0,8 +6,3 -0,6 +37,6 +28,9 

2020 +7,1 -0,7 -11,1 +21,5 +17,0 +8,5 +3,2 +5,1 -0,3 +1,7 +10,7 +8,0 +91,8 +6,7 

2021 +5,8 -2,7 -8,5 +1,2 -6,6 +12,8 -6,6 +7,7 -3,0 +7,8 -11,4 -11,7 -17,4 +27,5 

2022 -17,6 -2,5 -0,7 -14,4 -11,9 -5,9       -43,4 -13,2 
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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 (vanaf het boekjaar 2013). Tot en met 2012 houdt de performance van de benchmark echter 
geen 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. 
Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onderlicentie. 
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Profiel van het fonds 

EV/Sales 2024* 4,2 

PEG 2024(1)* 0,9 

EPS CAGR 2021-2024* 21% 

Active share 99,7% 

*Mediaangegevens 
 

 
 

 

Cash gedeelte (% van de netto-activa) 7,6% 

Aantal posities 26 

Gemiddelde kapitalisatieomvang. (M€) 11 329 

Mediane kapitalisatie (M€) 9 021 

  
Bron : LFDE

 

Geografische verdeling 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Sectorale verdeling (GICS) 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : Bloomberg

 

Verdeling per kapitalisatieomvang (€) 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Grootste posities 

Waarden Landen Sectoren 
% van de 

netto-activa 

Dynatrace USA IT 6,9 

Alteryx USA IT 6,6 

DigitalOcean USA IT 6,5 

Solaredge Techno. USA IT 5,9 

ZoomInfo Tech. USA Comm. dien... 5,5 

Wuxi Biologics CHN Gezondheid... 4,9 

Bumble USA Comm. dien... 4,3 

Wuxi Lead CHN Industrie 4,2 

Hubspot USA IT 4,0 

Credicorp PER Financiën 3,4 

Gewicht van de 10 grootste posities :  52,2% 

Bron : LFDE
 

Rendementsanalyse (maandelijks) 

Top 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

Wuxi Lead +33,9 +1,3 

Wuxi Biologics +26,7 +1,0 

Dynatrace +7,2 +0,5 

Gewicht van de 3 bijdragers :  15,6% 

 

 
 

 

Flop 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

ZoomInfo Tech. -15,7 -1,0 

DigitalOcean -13,3 -1,0 

Zendesk -17,1 -0,9 

Gewicht van de 3 bijdragers :  16,1% 

Bron : LFDE
 

Gewogen gemiddelde ESG score  

% waarden opgenomen in de ESG-analyse 
Fonds 

92% 
Universum 

65% 

Rating E S G ESG 

Fonds 5,4 4,7 6,8 6,1 

Universum* 4,8 4,5 5,4 5,1 
*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 46,6 

Benchmark 157,3 
 

 

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/. 
 
(1)Price Earnings to Growth (Koers/Winst naar groei) is een indicator die de K/W van een aandeel relateert aan de verwachte winstgroei. Hoe lager de ratio, hoe goedkoper de portefeuille per 
eenheid groei. 
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