
 

Pictet Asset Management                                                                                                                          am.pictet 

Pictet-Global Megatrend Selection 

Beleggen in de fundamentele trends 

die onze toekomst bepalen 

 
 
 
 

WAT ZIJN WERELDWIJDE MEGATRENDS 

Wereldwijde megatrends zijn fundamentele krachten die vele jaren 

van grote invloed zullen zijn op de wereldeconomie. Deze belangrijke 

strategische trends zoals verstedelijking, razendsnelle technologische 

innovatie, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 

hoogwaardige gezondheidszorg zullen nog heel lang een diepgaande 

impact op onze manier van leven hebben.   

 

Door inzicht te verwerven in deze belangrijke ontwikkelingen kunnen 

we krachtige beleggingsthema’s identificeren en de potentiële 

winnaars in wereldwijde markten ontdekken. 

 

 
 

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION  

Pictet-Global Megatrend Selection biedt binnen één enkele belegging 

blootstelling aan meerdere fundamentele thema’s die inspelen op de 

megatrends die onze toekomst bepalen. 

 

Elk thema wordt ontleend aan een afzonderlijke thematische strategie 

van Pictet Asset Management. Zo geniet de belegger van 

gespecialiseerd fondsbeheer voor elk onderliggend individueel thema, 

zonder dubbele kostenstructuur. 

 

Deze thema’s omvatten een enorm spectrum aan ideeën, regio’s 

en sectoren, van de gevestigde ondernemingen van vandaag tot de 

succesverhalen van morgen. En dat alles in één enkel compartiment. 

 

HET “GLOBAL MEGATREND” BEHEER BIJ  PICTET ASSET 
MANAGEMENT 

• Pictet Asset Management is een pionier in themabeleggingen.   

Dit compartiment biedt met één eenvoudige belegging toegang 

tot meerdere succesvolle themastrategieën. 
 

• Het compartiment benut de expertise van 40 gespecialiseerde 

beleggingsprofessionals, ondersteund door de wereldwijde  

research-capaciteit van Pictet Asset Management, pionier op het 

gebied van themabeleggingen. 
 

• Het compartiment kent een lage overlap met wereldwijde 

aandelenindices en biedt dus een bredere diversificatie dan een 

klassiek globaal aandelenfonds. 

 
 

 

 

WAT ZIJN DE KANSEN 

• Krachtige beleggingsideeën – meerdere gerichte wereldwijde 

beleggingsthema’s in één enkel compartiment. 

 

• Groeipotentieel op lange termijn – het compartiment belegt in 

ondernemingen die blijvend voordelen zullen genieten van  

diepgaande wereldwijde ontwikkelingen. 

 

• Mondiale diversificatie – door zich te richten op de  

aantrekkelijkste beleggingskansen in diverse sectoren en  

geografische regio’s biedt het compartiment een globale  

blootstelling aan aandelen met een brede risicospreiding. 

 

RISICOCATEGORIE 
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Raadpleeg de sectie ‘Risico-aspecten’ voor meer informatie. 

 

COMBINATIE VAN ELF KRACHTIGE BELEGGINGSTHEMA’S 
IN ÉÉN PRODUCT  

Doorgaans hogere opbrengst Doorgaans lagere opbrengst 

Lager risico Hoger risico 
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*Het compartiment mag een swing pricing mechanisme toepassen om bestaande beleggers te beschermen. Het zorgt ervoor dat de NIW kan worden aangepast om te verzekeren 
dat de kosten veroorzaakt door inschrijvingen of terugkopen worden gedragen door de beleggers die verantwoordelijk zijn voor deze in- en uitstromen.  

BELEGGINGSDOELSTELLING 

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen van 

bedrijven over de hele wereld die kunnen profiteren van wereldwijde megatrends. Dit zijn 

markttrends op lange termijn die voortvloeien uit gestage veranderingen in economische en 

maatschappelijke factoren zoals demografie, levensstijl, regelgeving en het milieu. 

 

Het compartiment wordt actief beheerd. Het beleggingsproces is gericht op de rigoureuze 

analyse van fundamentele bedrijfsgegevens en geeft de voorkeur aan bedrijven die de beste 

vooruitzichten hebben om van de groei van de wereldwijde megatrends te profiteren. 

 

 

 

 
 
 

RISICO-ASPECTEN  

Het compartiment biedt geen kapitaalgarantie en kan zijn blootgesteld aan volgende risico's die 

niet voldoende worden weerspiegeld door de risico-indicator en die een negatieve invloed 

kunnen hebben op de resultaten ervan: 
 

• Aan financiële derivaten verbonden risico: in specifieke marktsituaties verhoogt de aan 

derivaten verbonden hefboomwerking de verliezen. 
 

• Tegenpartijrisico: verliezen ontstaan als een tegenpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen 

gerelateerd aan contracten zoals over-the-counterderivaten. 
 

• Beleggingen in opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor risicovolle gebeurtenissen 

zoals veranderingen in de economische, politieke, fiscale en juridische omstandigheden, 

evenals fraude. 
 

• Beleggingen op het Chinese vasteland kunnen onderworpen zijn aan kapitaalrestricties en 

handelsquota's (bijv. QFII en RQFII regelingen). Het compartiment kan problemen of 

vertraging ondervinden bij het afdwingen van zijn rechten in geval van geschillen.  
 

• Chinese 'Stock Connect'-handelsprogramma's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende risico's, 

verbonden met eigendomsrechten, clearing & afrekening, handelsquota's en operationele 

problemen. 
 

• Operationeel risico: verliezen kunnen voortvloeien uit menselijke fouten, falende systemen, 

onjuiste waardering en bewaring van activa. 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE 

De belegger moet de essentiële beleggersinformatie (KIID) evenals de prospectus lezen voordat 

hij een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus (in het Engels en Frans), de KIID, (in het 

Engels, Frans en Nederlands) evenals de meest recente jaar- en halfjaarverslagen (in het Engels 

en Frans) zijn kosteloos verkrijgbaar bij onze financiële vertegenwoordiger in België, CACEIS 

Belgium S.A., 86C /b320 Havenlaan, 1000 Brussel of bij de beheermaatschappij, Pictet Asset 

Management (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
De NIW van het compartiment wordt gepubliceerd op de site www.am.pictet of www.beama.be 
 

Klachtenafdeling en bemiddeling 

Voor eventuele klachten kunt u zich wenden tot Pictet Asset Management (Europe) S.A., Service 

Compliance, 15 Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg of tot de Consumentenombudsdienst, 

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2 te 1000 Brussel 

(www.consumentenombudsdienst.be). De bemiddelingsdienst kan voorstellen doen voor de 

oplossing van het geschil. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke 

partij een beroep doen op de bevoegde rechtbanken. 
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NAAM COMPARTIMENT 
Pictet-Global Megatrend Selection 

JURIDISCHE STATUS 
Compartiment van de in Luxemburg 
gevestigde UCITS BEVEK Pictet  

INTRODUCTIEDATUM 
31.10.2008 

DUURTIJD 
Onbepaald 

VALUTA  
EUR of USD 

AANDELENKLASSE, ISIN CODE, DIVIDENDBELEID 
P EUR, LU0386882277, kapitalisatie 
P dy EUR, LU0386885296, distributie 

VERHANDELBAARHEID 
Dagelijks 

MINIMUM EERSTE INLEG 
n.v.t. 

LOPENDE KOSTEN 
2,02% (operationele en beheerskosten ten laste 
van compartiment over één jaar) 

INSTAPKOSTEN 
Max. 5% (ten gunste van de distributeur) 

UITSTAPKOSTEN 
n.v.t. 

CONVERSIEKOSTEN 
Max. 2% (ten gunste van de distributeur) 

SWING PRICING* 
Max. 2% 

BEURSTAKS BIJ UITSTAP (CONVERSIE)  
P EUR:         1,32% (max. € 4000) 
P dy EUR:     n.v.t. 

BELGISCHE HEFFING OP HET SPAREN 
P EUR:         n.v.t. 
P dy EUR:     n.v.t. 

BELGISCHE ROERENDE VOORHEFFING OP 
DIVIDEND 
P EUR:    n.v.t. 
P dy EUR:     30% 

 

“Megatrends zijn fundamentele ontwikkelingen die de vooruitgang 
van de menselijke beschaving in de komende decennia zullen 
beïnvloeden. Deze trends, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing, zijn 
bepalend voor onze toekomst. Onze beleggingsbenadering streeft 
ernaar toegang te bieden tot winnende bedrijven in marktsectoren die 
van deze megatrends kunnen profiteren” 
   
 

Hans Peter Portner, beheerder van het compartiment 
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