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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BREIDT ZIJN
SMARTBÈTA-STRATEGIEËN UIT NAAR OBLIGATIES
BNP Paribas Asset Management kondigt de start aan van een nieuwe smartbètastrategie voor
obligaties die in investment-grade bedrijfsobligaties in euro belegt. Met die kwantitatieve
multifactorbenadering kunnen beleggers hun beleggingen in obligaties spreiden.
Het fonds Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG werd in januari dit jaar in de markt gezet. Het vult
het scala van smartbètafondsen aan die door de teams voor kwantitatief beheer van de afdeling
Multi-Asset Quantitative & Solutions (MAQS) bij BNP Paribas Asset Management worden beheerd.
Na de multifactorstrategieën voor aandelen (sinds 2008) en voor staatsobligaties en valuta’s (sinds
2009), past dit fonds die benadering nu ook toe op het segment van bedrijfsobligaties. Momenteel heeft
het fonds een totaal vermogen van iets meer dan 100 miljoen euro onder beheer (Bron: BNP Paribas
Asset Management eind januari 2018).
De selectie van bedrijfsobligaties voor het Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG fonds is op een
multifactorbenadering gebaseerd. Het vertrekpunt is een systematische analyse van fundamentele
factoren en marktgegevens om die obligaties binnen het beleggingsuniversum te identificeren die de
beste voor risico gecorrigeerde winstverwachtingen bieden. Doelstelling van de fondsbeheerders is om
een hoger rendement dan de benchmark te behalen bij een vergelijkbaar beoogd risico.
"De door Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG toegepaste multifactorstrategie is het resultaat van
vele jaren onderzoek naar de aanjagers van het rendement in de obligatiemarkten, aldus Olivier
Laplénie, hoofd Quantitative Fixed Income bij BNP Paribas Asset Management. Dankzij onze
expertise in de obligatiemarkten in combinatie met de kennis van onze kwantitatieve onderzoeksteams
zijn we erin geslaagd om verschillende indicatoren, zowel van aandelen en bedrijfsobligaties als van de
bedrijfsbalansen, te identificeren die het rendement van bedrijfsobligaties grotendeels kunnen
verklaren."
“Het obligatiefonds Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG is een innovatieve beleggingsoplossing
voor beleggers die hun positionering in investment-grade bedrijfsobligaties willen spreiden”, vervolgt
Charles Cresteil, Specialist kwantitatieve beleggingen bij BNP Paribas Asset Management. “In een
universum van duizenden obligaties biedt de multifactorbenadering volgens ons een bijzonder
doeltreffende oplossing om obligaties te selecteren. Door fundamentele criteria voor de kwaliteit en het
emittentenrisico te combineren met waarderings- en trendindicatoren biedt de strategie een
gediversifieerde effectenselectie die wordt toegepast met een transparante systematische benadering
die het risico beheerst."

Kenmerken van het fonds Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG:
LU1664648976 – I-aandelenklasse
ISIN-code
LU1664648620 – Privilege Kapitalisatie-aandelenklasse
LU1664648893 – Privilege Distributie-aandelenklasse
Fonds van de sicav Parvest naar Luxemburgs recht
Rechtsvorm
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Gedelegeerd Beheerder
Merrill Lynch Euro Corporate (EUR) RI
Referentie-index
24 januari 2018
Lanceringsdatum
I: 0,18%
Lopende kosten
Privilege: 0,28%
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I: 0,00%
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3 op een schaal van 1 tot 7, hoe hoger het risico, hoe
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langer de aanbevolen beleggingshorizon.
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Dit materiaal is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V.
Dit materiaal dient enkel ter informatie en is:
1.
geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en
2.
geen beleggingsadvies.
Het Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG, een subfonds van Parvest geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op
grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie
(EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest recente
financiële rapporten voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via
www.bnpparibas-am.nl.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De
waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat
dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat
uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening
gebracht.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de
betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen
opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen
worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is niet verplicht de hierin
opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.nl

