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Echiquier World Equity Growth investeert via aandelenselectie (stock-picking). De beheerder maakt een selectie van grote 
internationale bedrijven die een sterke blootstelling hebben aan de mondiale groei en die marktleider zijn in hun sector. 

 

 

 

 

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G 

APRIL 2023 (gegevens op 30/04/2023) 
 

 

960 M€  

Netto activa  

   
 

 

 

380,11 € 

 Inventariswaarde 

   
 

Karakteristieken 

Oprichtingsdatum  16/04/2010 

Isin code  FR0010868174 

Bloomberg code  ECHGLIC 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 

 1,35% TTC max. 

Prestatievergoeding  Neen 

Waardering  Dagelijks 

Cut-off  middag 

Settlement  J+2 

Valorisatie  Société Générale 

Bewaarder  BNP Paribas SA 

   
Risico- en opbrengstprofiel (%) 

(wekelijkse cijfers) 

 1 jaar 3 jaar 5 jaar 
ICB volatiliteit 16,7 14,7 17,6 
Benchmark volatiliteit 15,8 14,0 16,3 
Sharpe ratio Neg 0,7 0,6 
Beta 1,0 1,0 1,0 
Correlatie 0,9 0,9 0,9 
Information ratio 0,1 -0,6 0 
Tracking error 5,5 6,0 7,2 
Max. drawdown van het fonds -14,7 -19,4 -30,4 

Max. drawdown van de 
referentie-index 

-12,6 -16,3 -33,4 

Herstel (werkdagen) - - 110,0 
    

Laagste risico Hoogste risico 

Deze indicator geeft het risicoprofiel weer dat wordt weergegeven in 
de KID. 
De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u 
deelbewijzen gedurende 5 jaar aanhoudt. 
Waarschuwing: Het reële risico kan heel verschillend zijn als u kiest 
voor een uitstap voor deze vervaldag, en u kunt minder geld terug 
krijgen. 

Aanbevolen beleggingshorizon 5 jaren 
 

 

  Commentaar 

Echiquier World Equity Growth G stijgt met 0,23% sinds het begin van de maand en met 7,80% sinds het begin 
van het jaar. 

Het fonds presteerde in april beter dan zijn benchmark. Het macro-economische klimaat bleef zeer somber na de 
vrees die de banksector in maart deed ontstaan. De beste bijdragen aan het resultaat werden geleverd door 
MICROSOFT, MASTERCARD en ASTRAZENECA, die goede kwartaalresultaten rapporteerden. Onze 
halfgeleideraandelen TSMC en ASML hadden het daarentegen moeilijk en wezen op een ongunstig macro-
economisch klimaat. KEURIG DR PEPPER ondervond de negatieve effecten van de heropening op zijn 
koffieactiviteiten. Er werden geen grote veranderingen doorgevoerd en het fonds bleef zich richten op seculaire 
en defensieve groeiaandelen. 

Beheerders : David Ross, Louis Bersin, Nina Lagron 

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

 
Benchmark : bron Bloomberg 

Cumulatief rendement (%) 

 Fonds Benchmark 

1 maand +0,2 -0,2 

YTD +7,8 +5,2 

3 jaar +29,9 +39,6 

5 jaar +52,6 +53,7 

10 jaar +192,2 +155,1 

Sinds de oprichting +280,1 +212,8 
 

 
 

Geannualiseerde performances (%) 

 Fonds Benchmark 

1 jaar -2,2 -2,5 

3 jaar +9,1 +11,8 

5 jaar +8,8 +9,0 

10 jaar +11,3 +9,8 

Sinds de oprichting +10,8 +9,1 
 

Historiek van de rendementen (%) 

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

Jaar 
 Fonds Benchmark 

2014 -4,3 +1,5 -0,9 +0,7 +4,6 +1,1 -0,6 +1,6 +0,7 +3,6 +7,0 +0,5 +13,8 +18,7 

2015 +5,3 +5,8 +3,5 -2,1 +0,3 -3,7 +4,8 -8,2 -2,2 +12,6 +2,8 -4,6 +18,9 +8,7 

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

2017 +2,3 +3,9 +3,3 +0,4 +1,4 -2,8 +1,9 -0,5 +2,6 +5,3 -0,7 -0,5 +17,7 +8,9 

2018 +7,5 -0,6 -3,7 +4,2 +7,3 -0,3 +0,4 +3,2 +2,2 -10,4 +2,5 -8,6 +1,9 -4,9 

2019 +8,8 +4,1 +3,9 +6,1 -8,5 +6,4 +1,6 -1,3 +0,3 +0,1 +4,5 +2,7 +31,4 +28,9 

2020 +2,1 -5,4 -12,9 +11,8 +2,4 +2,9 +2,7 +5,6 -0,8 +0,1 +9,0 +2,8 +19,6 +6,7 

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

2022 -1,0 -3,6 +3,0 -5,2 -1,5 -7,6 +11,1 -3,1 -6,5 +6,2 +0,9 -7,6 -15,4 -13,0 

2023 +5,2 -0,4 +2,7 +0,2         +7,8 +5,2 
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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. 
4 sterren in Morningstar category Global Large-Cap Growth Equity op 31/03/2023.  
© 2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. De informatie hier weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden; en (3) is niet gegarandeerd 
juist, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar, noch  degenen die de inhoud leveren zijn verantwoordelijk voor schade of verliezen ten gevolge van het gebruik van deze informatie. Vroegere 
rendementen zijn geen garantie voor de toekomstige resultaten. 
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Profiel van het fonds 

EV/Sales 2023 6,9 

PER 2023 24,0 

Rendement 1,3% 

Active share 89,7% 

 
 

 
 

 

Cash gedeelte (% van de netto-activa) 2,7% 

Aantal posities 23 

Gemiddelde kapitalisatieomvang. (M€) 485 079 

Mediane kapitalisatie (M€) 103 323 

  
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 

Mastercard USA Financiën 9,8 

Microsoft USA IT 9,7 

Visa USA Financiën 9,7 

Amazon USA Discret. c... 5,7 

Femsa MEX Basisbehoe... 5,0 

Astrazeneca GBR Gezondheid... 4,9 

Thermo Fisher USA Gezondheid... 4,9 

Stryker USA Gezondheid... 4,9 

Unitedhealth USA Gezondheid... 4,8 

Alphabet USA Comm. dien... 4,6 

Gewicht van de 10 grootste posities :  64,0% 

Bron : LFDE
 

Rendementsanalyse (maandelijks) 

Top 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

Microsoft +4,8 +0,5 

Mastercard +3,0 +0,3 

Astrazeneca +4,9 +0,2 

Gewicht van de 3 bijdragers :  24,3% 

 

 
 

 

Flop 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

TSMC ADR -10,9 -0,4 

Keurig Dr Pepper -8,8 -0,3 

Thermo Fisher -5,3 -0,3 

Gewicht van de 3 bijdragers :  11,7% 

Bron : LFDE
 

ESG gegevens 

Dekkingspercentages van de ESG-
analyses* 

Fonds 
100% 

Universum 
93% 

Gewogen gemiddelde scores E S G ESG 

Fonds 7,2 6,1 6,7 6,4 

Universum 5,6 4,9 5,5 5,4 
*% van het netto-activa waarop de ESG-analyse betrekking heeft 
Bron : LFDE, MSCI ESG Research 

Governance weegt voor ongeveer 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. 

 

 
 

Intensiteit van geïnduceerde emissies 

(in ton CO2-equivalent per miljoen ondernemingswaarde) 

Fonds 62,1 

Benchmark 145,8 

Bron : Carbon4 Finance
 

 
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/. 
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