
resultaat geldt

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

resultaat geldt

Rendementen  
Alex Vermogensbeheer

De rendementen per risicoprofiel

Alex Vermogensbeheer kent vijf beleggingsprofielen. Defensief, behoedzaam, offensief, speculatief en 
zeer speculatief. U ziet de behaalde rendementen na aftrek van kosten van een portefeuille met een 
beginwaarde van €25.000 en 1 januari 2008 als startdatum. 

Alex Vermogensbeheer

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Defensief 4,2% 10,7% 10,0% -4,3% 11,1% 6,4% -0,4% +43%

Behoedzaam -6,6% 19,6% 13,7% -10,6% 17,9% 16,9% 0,1% +57%

Offensief -8,7% 8,9% 14,3% -6,1% 15,4% 15,5% 0,9% +44%

Speculatief -12,5% 8,3% 8,4% -24,4% 33,1% 18,1% 1,1% +23%

Zeer speculatief -8,6% 32,6% 21,3% -24,0% 26,7% 20,5% 3,7% +77%

Kijk voor de meest recente rendementen en een vergelijking met de benchmark op  
alex.nl/vermogensbeheer. Hier vindt u ook een overzicht van de een-, drie- en vijfjaarsrendementen 
per profiel.

Bijgewerkt tot en met mei 2014
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Een profiel nader bekeken: behoedzaam

Een van de vijf profielen van Alex Vermogensbeheer is behoedzaam. Dit profiel belegt voor 100% in 
grote Europese aandelen en wanneer we uitstappen in obligatietrackers. In de grafiek vergelijken wij ons 
re ndement met de Euro STOXX Total Market Index (total return) en een actieve vergelijkbare investering. 
Dit is de Euro STOXX Total Market Index (total return) waarbij het percentage belegd vermogen gelijk is 
aan Alex behoedzaam.

In de rendements grafiek van dit profiel ziet u het rendementsverloop na aftrek van kosten van een portefeuille met een 

beginwaarde van €25.000 en 1 januari 2008 als startdatum.

Belegd vermogen in aandelen

Hieronder ziet u het percentage van het vermogen dat in aandelen belegd is. Afhankelijk van het 
 beursklimaat kan Alex Vermogensbeheer ervoor kiezen om een deel van uw  vermogen uit aandelen te 
halen en in obligatietrackers te beleggen. Zo beschermen we uw  vermogen tegen grote beursdalingen 
en blijft het renderen.  

Het percentage in aandelen belegd vermogen kan dagelijks wijzigen. In deze grafiek wordt het op maandbasis weergegeven. 

Vanaf 1 januari 2008 tot en met 30 december 2012 hield Alex het vermogen dat niet in aandelen 
belegd was in cash aan. Vanaf 31 december 2012 beleggen we het niet in aandelen belegde vermogen 
in obligatietrackers. 

Kijk voor uitgebreide beschrijvingen van de overige profielen op alex.nl/vermogensbeheer. 
Kijk voor het volledige uitstap- en beleggingsbeleid op alex.nl
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