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1. Omschrijving

Piazza invest is een verzekeringsproduct van het type ‘tak 23’, uitgegeven door AXA Belgium en
verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium.
Dit Jaarverslag heeft enkel betrekking op het interne beleggingsfonds piazza AXA IM Cash, waarover
de intekenaar beschikt in het kader van het verzekeringsproduct piazza invest. Het heeft geen
betrekking op de andere interne beleggingsfondsen van het verzekeringsproduct piazza invest.
2. Beleggingsbeleid Piazza AXA IM Cash
De doelstelling van het interne fonds is het behouden van een stabiel kapitaal door uitsluitend te
beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in hoogwaardige, op korte
termijn verhandelbare schuldeffecten. Onderliggend fonds: AXA Trésor Court Terme. Het fonds is
een Franse FCP dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen.
Beleggingsbeleid van AXA Trésor Court Terme
Het fonds heeft als doelstelling om een reëel rendement te genereren die in overeenstemming is met
de gekapitaliseerde EONIA-rentevoet, over een aanbevolen, minimale beleggingshorizon van 1 dag.
Het fonds tracht de opportuniteiten te vinden op de geldmarkten van lidstaten van de OESO. Hierbij
dient de gemiddelde, gewogen looptijd van het fonds lager of gelijk aan 60 dagen te zijn en kan de
looptijd van de individuele effecten niet meer dan 365 dagen bedragen. Het fonds selecteert enkel
effecten waarbij de korte termijn rating minimaal A-1 is volgens Standard&Poors. Het fonds is een
Franse FCP die voldoet aan de UCIT-richtlijnen.
3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 31 december 2018

Intern fonds

Actief

ISIN

Munt

Hoeveelheid

Koers

Waarde (€)

% Portefeuille

% Actief

AXA IM Cash

AXA Trésor Court Terme

FR0000447823

EUR

11.970

2.437,44

29.175.959

100,00%

100,00%

Voor meer informatie over de verschillende categorieën van de onderliggende activa en hun
respectieve gewicht, de economische en geografische verdeling, alsook de variaties van de netto
activa tijdens de betrokken periode, verwijzen we de klant naar het laatste periodieke verslag van het
onderliggende fonds (of compartiment) en meer in het bijzonder naar de volgende rubrieken:
- de toestand van de activa van het onderliggende fonds (of (onderliggende) compartiment);
- de economische en geografische verdeling van de portefeuille;
- de netto variaties van de activa van het onderliggende fonds (of compartiment), met inbegrip
van de bewegingen in afgeleide producten.
De munt waarin de waarde van het fonds of het onderliggende compartiment uitgedrukt is, wordt ook
weergegeven in dit periodieke verslag.
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4. Beheerders
Beheerder van het interne fonds:
AXA Belgium nv
Troonplein 1,
1000 Brussel
Beheerder van AXA Trésor Court Terme
AXA Gestion FCP
Coeur Défense
Tour B – La Défense 4
100, Esplanade du Général De Gaulle
92932 La Défense Cedex
Paris – France
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2018
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Intekening

151.787

129.697

724.114

85.587

366.603

454.481

Terugbetaling

-313.338

-325.453

-912.404

-1.034.321

-508.382

-368.948

-161.551

-195.756

-188.290

-948.735

-141.780

85.533

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Intekening

105.045

266.139

1.393.690

9.602.009

2.943.563

5.309.239

Terugbetaling

-449.406

-378.422

-419.779

-553.822

-2.682.445

-1.348.241

-344.360

-112.283

973.911

9.048.187

261.118

3.960.998

6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds

Intern fonds

Actief

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

AXA IM Cash

AXA Trésor Court Terme

30.852.630

17.019.369

29.175.959
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7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds Piazza AXA IM
Cash tot 31/12/2018
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8. Beschrijving van de risico’s
a) Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7: risicoklasse 1
b) Risico’s die niet inbegrepen zijn in deze risicoklasse:
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden obligaties hun verplichtingen
niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering
van de intrinsieke waarde.
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van
één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's,
zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele
risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact
van marktbewegingen op het fonds, kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.

