
RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

CARMIGNAC PORTFOLIO
SÉCURITÉ  
COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT

Loop geen
onnodig risico.

Kleiner risico Groter risico
Doorgaans lager
rendement

Doorgaans hoger
rendement

1 2 3 4 5 6 7
risicometer*

Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.

Dit is een verplichte
mededeling

Aanbevolen
minimale

beleggingstermijn: 2 JAAR

LU0992624949 Maandelijks rapport - 28/02/2023

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Sécurité . Risicocategorie van het KID (essentiële-
informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze
indicator kan in de loop van de tijd veranderen. (1) EUR/USD-koers per 28/02/2023. (2) Tot 31 december
2020 was de referentie-indicator de Euro MTS 1-3 Year. Het rendement wordt weergegeven op basis van de
kettingmethode.

BELEGGINGSDOELSTELLING
Fonds dat belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in EUR. Het Fonds
belegt hoofdzakelijk op Europese markten en hanteert een actieve, flexibele strategie die
gericht is op een lage rentegevoeligheid, waardoor het kan beleggen op basis van
overtuigingen, zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het Fonds stelt zich
daarnaast ten doel op duurzame wijze voor langetermijngroei te beleggen en hanteert een
maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Het Fonds streeft ernaar over een
beleggingsperiode van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA
ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

RENDEMENTEN
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn
netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de
distributeur) .

ONTWIKKELING VAN HET FONDS EN HET INDEX SINDS DE CREATIE (%) (Basis 100 – na aftrek
van kosten)
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GECUMULEERDE EN JAARLIJKSE RESULTATEN (per 28/02/2023 - na aftrek van kosten)

Gecumuleerde rendement (%) Jaarlijks rendement (%)

1
Jaar

3
Jaar

5
Jaar

Sinds
25/11/2013

3
Jaar

5
Jaar

Sinds
25/11/2013

FW EUR Acc -0.3 -0.8 -0.3 6.8 -0.3 -0.1 0.7

Referentie-indicator -4.7 -5.9 -6.0 -3.8 -2.0 -1.2 -0.4

Gemiddelde van de
categorie -3.0 -4.5 -4.9 -2.4 -1.5 -1.0 -0.3

Ranglijst (kwartiel) 1 1 1 1 1 1 1

Bron: Morningstar voor de gemiddelden van de Categorie en de kwartielen.

STATISTIEKEN (%)

1 Jaar 3 Jaar

Volatiliteit van het fonds 3.1 2.9

Volatiliteit van de indicator 2.4 1.5

Sharpe-ratio -0.1 0.0

Beta -0.1 0.2

Alfa -0.0 0.0

Berekening: wekelijkse basis

MAANDELIJKS BRUTO
RENDEMENTSBIJDRAGE

Obligatieportefeuille -0.3%

Aandelen Derivaten -0.0%

Rente Derivaten -0.1%

Valuta Derivaten -0.1%

ICBE -0.0%

Totaal -0.5%

Gross monthly performance

M.-A. Allier

KERNCIJFERS
Modified Duration 2.5
Yield to Maturity 5.1%
Gemiddelde rating BBB+
Gemiddelde coupon 2.3%
Aantal obligatie-emittenten 173
Aantal obligaties 282

PROFIEL
Land van vestiging: Luxemburg
Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslimiet orders: vóór 15:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 25/11/2013
Datum van de eerste NAV: 25/11/2013
Noteringsvaluta: EUR
Vermogen onder beheer: 1840M€ / 1952M$ (1)

Morningstar Categorie™: EUR Diversified Bond -
Short Term

02/2023

FONDSMANAGER
Marie-Anne Allier sinds 29/04/2019

REFERENTIE-INDICATOR(2)

ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index
(Herbelegde coupons).
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CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ  

ACTIVASPREIDING

Obligaties 78.9%

    Staatsobligaties industrielanden 14.4%

    Europa 13.6%

    Oost-Europa 0.8%

    Staatsobligaties groeilanden 2.4%

    Oost-Europa 2.4%

    Privé-obligaties industrielanden 47.4%

    Basis consumptiegoederen 0.6%

    Discretionair verbruik 5.2%

    Energie 8.5%

    Bancaire obligaties 17.4%

    Vastgoed 2.9%

    Industrieën 3.1%

    Grondstoffen 0.9%

    Gezondheid 1.0%

    Nutsbedrijven 3.8%

    Communicatiediensten 2.9%

    Informatietechnologie 1.2%

    Privé-obligaties groeilanden 5.6%

    Discretionair verbruik 1.3%

    Bancaire obligaties 1.6%

    Vastgoed 1.1%

    Industrieën 1.1%

    Grondstoffen 0.5%

    Gezondheid 0.0%

    Supranationale Obligaties 0.2%

    ABS 8.8%

Monetair 17.3%

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten 3.8%

VERDELING VOLGENS
VERVALDAG

< 1 jaar 37.8%

1 - 3 jaar 27.1%

3 - 5 jaar 22.1%

5 - 7 jaar 6.8%

7 -10 jaar 3.1%

> 10 jaar 3.2%
Herberekende weging

VERDELING VOLGENS RATING

AAA 7.9%

AA 4.8%

A 9.9%

BBB 53.7%

BB 21.7%

B 0.7%

CCC 1.4%
Herberekende weging

VERDELING VOLGENS OBLIGATIE - OBLIGATIECOMP.

Vastrentende Privé 67.2%

Vastrentende Staatsobligaties 17.5%

ABS 11.2%

Staatsobligaties industrielanden met variabele
rente 3.8%

Supranationale Obligaties 0.3%
Herberekende weging

VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

Naam Markt Rating %

GREECE 0.00% 12/02/2026 Griekenland BB 2.1%

ITALY 0.00% 01/08/2026 Italië BBB 1.9%

ITALY TV 15/04/2025 Italië BBB+ 1.5%

ITALY 1.75% 30/05/2024 Italië BBB 1.4%

GREECE 4.25% 15/06/2033 Griekenland BB+ 1.2%

BNG 0.25% 07/06/2024 Nederland AAA 1.0%

GREECE 3.45% 02/04/2024 Griekenland BB 0.9%

ENEL SPA 8.75% 24/09/2023 Italië BBB- 0.9%

ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 Italië BB 0.8%

ITALY TV 28/06/2026 Italië BBB 0.8%

Totaal 12.3%

ONTWIKKELING VAN MOD. DURATION SINDS 1 JAAR
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CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ  

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Alfa: Alfa is een maatstaf voor de prestatie van een portefeuille ten opzichte van zijn referentie-indicator. Een negatieve alfa betekent dat het fonds het minder
goed heeft gedaan dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd met 10% stijgt, terwijl de winst van het fonds beperkt blijft tot 6%, bedraagt
de alfa van het fonds -4). Een positieve alfa betekent dat het fonds beter heeft gepresteerd dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd
met 6% stijgt, terwijl het fonds een winst van 10% boekt, bedraagt de alfa van het fonds 4).

Beleggingsgraad / blootstellingsgraad: De beleggingsgraad is het bedrag aan belegde activa uitgedrukt als percentage van de portefeuille De
blootstellingsgraad is de beleggingsgraad plus de impact van derivatenstrategieën. Dit is het percentage activa dat werkelijk is blootgesteld aan een bepaald
risico. Derivatenstrategieën kunnen ten doel hebben de blootstelling aan onderliggende activa te verhogen (dynamiseringsstrategie) of te verlagen
(afdekkingsstrategie).

Bèta: Bèta is een maatstaf voor het verband tussen de schommelingen in de intrinsieke waarde van een fonds en de schommelingen in de waarde van de
referentie-indicator. Een bèta van minder dan 1 betekent dat het fonds de schommelingen van zijn index "afzwakt" (bij een bèta van 0,6 stijgt het fonds met 6%
als de index met 10% opveert en verliest het 6% als de index met 10% daalt). Een bèta van meer dan 1 betekent dat het fonds de schommelingen van zijn index
"versterkt" (bij een bèta van 1,4 stijgt het fonds met 14% als de index met 10% opveert en verliest het 14% als de index met 10% daalt). Een bèta van minder dan
0 betekent dat het fonds omgekeerd reageert op de schommelingen van zijn index (bij een bèta van -0,6 daalt het fonds met 6% als de index met 10% opveert
en omgekeerd).

Duration: De duration van een obligatie is de termijn waarna het rendement niet meer beïnvloed wordt door renteschommelingen. De duration is de
geactualiseerde gemiddelde looptijd van alle geldstromen (rente en kapitaal).

GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds.

High yield (hoogrentende effecten): Obligaties of kredieten die door hun hogere wanbetalingsrisico een lagere rating hebben dan "investment grade"-effecten.
De rente op high yield-effecten is doorgaans hoger.

Intrinsieke waarde: prijs van een deelnemingsrecht (in het geval van een GBF) of een aandeel (in het geval van een BEVEK/SICAV).

Investment grade: Obligaties of kredieten met een door de ratingbureaus toegekende rating van AAA tot en met BBB- en een relatief laag wanbetalingsrisico.

Kapitalisatie: Waarde van een vennootschap op de beurs op een bepaald moment. De kapitalisatie wordt berekend door het aantal aandelen van een
vennootschap te vermenigvuldigen met de beurskoers.

Modified duration: de modified duration van een obligatie is een maatstaf voor het risico van renteschommelingen. Een modified duration van +2 betekent dat
de waarde van de portefeuille bij een plotselinge rentestijging van 1% met 2% daalt.

Rating: de rating is een financiële maatstaf voor de kredietwaardigheid van een kredietnemer (emittent van de obligatie). Ratings worden gepubliceerd door
ratingbureaus en bieden de belegger betrouwbare informatie over het risicoprofiel dat aan een schuldbewijs is verbonden.

Sharpe-ratio: De verhouding tussen het extra rendement dat een effect biedt in vergelijking met een risicoloze belegging enerzijds en de standaardafwijking van
dat extra rendement anderzijds. Het betreft dus een maatstaf voor het marginale rendement per eenheid gelopen risico. Wanneer deze positief is, loont het
nemen van risico meer naarmate de ratio hoger is. Een negatieve Sharpe-ratio betekent niet per definitie dat het rendement van de portefeuille negatief was,
maar dat deze lager was dan dat van een risicoloze belegging.

SICAV/BEVEK: Société d’Investissement à Capital Variable / Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal.

VaR: De Value at Risk (VaR) is het maximumbedrag dat een belegger op de waarde van een portefeuille met financiële instrumenten kan verliezen in een
bezitsperiode van 20 dagen bij een betrouwbaarheidsinterval van 99%. Dit potentiële verlies wordt uitgedrukt als een percentage van het totale vermogen van
de portefeuille en wordt berekend op basis van gegevens uit het verleden (over een periode van twee jaar).

Volatiliteit: De omvang van de prijs-/koersschommelingen van een effect, een fonds, een markt of een index aan de hand waarvan de omvang van het risico in
een bepaalde periode kan worden bepaald. Deze wordt bepaald door de standaardafwijking, die berekend wordt door de vierkantswortel uit de variantie te
trekken. De variantie is het kwadraat van de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico.

Yield to Maturity: De yield to Maturity (letterlijk: het rendement tot de vervaldatum) is het actuariële rendement. Dit is het rendement dat een obligatie op het
moment van de berekening biedt in de veronderstelling dat de belegger deze tot op de vervaldatum in zijn portefeuille aanhoudt.
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CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ  

KENMERKEN
Deelnemings-

rechten

Datum van
de eerste

NAV
Bloomberg ISIN SEDOL CUSIP WKN Beheer-

kosten
Lopende
kosten (1)

Prestatie-
vergoeding

Max.
toegangsrecht (2)

Minimale
initiële

inschrijving (3)

Jaarrendement (%)

28.02.22-
28.02.23

26.02.21-
28.02.22

28.02.20-
26.02.21

28.02.19-
28.02.20

28.02.18-
28.02.19

FW EUR Acc 25/11/2013 CARPSFE LX LU0992624949 BGP6TJ6 L1455N740 A1XCJY Max. 0.55% 0.55% Nee 1% — -0.3 -3.1 2.7 3.5 -2.9

Variabele beheerkosten: 20% van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer
moet worden goedgemaakt. Deze kosten zijn niet van toepassing op deelnemingsrechten die vallen onder de klasse ‘W’. (1) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het
voorgaande jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en omvat noch prestatievergoeding noch transactiekosten. (2) Inschrijvingskosten ten gunste van de distributeurs. Geen uitstapkosten. (3)
Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS
RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het
risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal.
Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met
de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. 
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE
Bron: Carmignac 28/02/2023. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk
worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies.De toegang tot het
fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor
rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten
staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de
website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat
hij op het fonds inschrijft.De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun
rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of
waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet
onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de
fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.


