KEYPRIVATE
Next Generation Portfolio Management

KEYPRIVATE,
vermogensbeheer volgens
Keytrade Bank
PERFORMANT
Diversificatie, optimale allocatie en permanente herbalancering
KOSTENEFFICIËNT
Toegankelijk vanaf € 15.000
Geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen bewaarloon
ONLINE
Altijd en overal beschikbaar

De basisprincipes
voor een goed
vermogensbeheer

Kostenbeheersing
Onze experts stellen uw portefeuille uiterst gediversifieerd samen,
en dankzij de technologie van ons platform doen zij dit zonder
overbodige kosten. Bovendien betaalt u bij ons nooit bewaarloon.
De enige kost die u betaalt is een lage vaste beheerskost (0,91% per jaar

Optimale allocatie

incl. BTW en transactiekosten, excl. taksen), waardoor u globaal 2 tot 3
keer minder betaalt dan bij een traditionele vermogensbeheerder.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 90% van het rendement
verklaard wordt door de juiste balans tussen de beleggingscategorieën
en niet door het kopen van individuele aandelen.

Permanente herbalancering

Daarom leggen wij met KEYPRIVATE de nadruk op “asset allocatie”:

De markt is natuurlijk niet statisch. Onze KEYPRIVATE experts

de optimale mix van uw portefeuille, op basis van uw objectieven,

herbalanceren permanent uw portefeuille, zodat die niet uit balans

uw risicoprofiel en de marktcontext.

geraakt door de marktbewegingen.
Het risiconiveau van uw portefeuille blijft dus overeenstemmen met
uw profiel, terwijl het verwachte rendement optimaal blijft.

Efficiënte spreiding
van vermogen
Bij KEYPRIVATE stellen we portefeuilles niet samen met
individuele aandelen, maar met trackers. We investeren
in een uitgekiende selectie van 12 kostenefficiënte
trackers over 4 verschillende activaklassen.
Elke tracker is samengesteld uit tientallen, soms
honderden onderliggende waarden. Zo wordt
uw vermogen optimaal en efficiënt gespreid.

Aandelen (5 trackers)

Grondstoffen (2 trackers)

Obligaties (5 trackers)

Cash

Net als aan elk ander financieel instrument zijn er uiteraard ook aan trackers bepaalde risico’s verbonden die
elke belegger best even grondig doorneemt in het document “Overzicht van de belangrijkste kenmerken en
risico’s van financiële instrumenten” in het Document center op www.keytradebank.be.

Simuleer uw
rendement op
keytradebank.be
De online simulator is een unieke tool,
die u een blik op het potentieel en
de toekomst van uw vermogen biedt.

Tien risiconiveaus op maat van uw profiel:
van (heel) defensief tot (heel) agressief.

Geschatte waarde van

De exacte samenstelling van uw portefeuille:

Het rendement van uw portefeuille volgens 3

uw vermogen op termijn.

geografische zones, type tracker (ETF, ETC) ...

marktscenario’s: gunstig, neutraal, ongunstig.

Brutorendement sinds de lancering*:

Een aantrekkelijk
rendement

Defensief

Uitgebalanceerd

Dynamisch

6,89%

13,17%

16,29%

*
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige
prestaties. Het brutorendement houdt geen rekening met beheerskosten (0,91% per jaar
incl. BTW) en eventuele taksen. Het werd berekend over de periode van 04/01/2016 tot
03/04/2019 op basis van een initieel geïnvesteerd bedrag op 04/01/2016 voor 3 risicoprofielen.

Trackers maken het verschil

Onze experts

Een tracker is een beleggingsproduct dat de waarde

Een panel van 5 financiële experts stemt de samenstelling

van een referentie-index volgt. Er zijn trackers die

van uw portefeuille steeds af op de actuele marktcontext.

de grote aandelenindexen (CAC40, BEL20 …) volgen,

Het investeringscomité volgt de markt op de voet en

maar er bestaan ook trackers op grondstofprijzen.

kan dus perfect de gevolgen van marktevoluties op

Trackers vragen geen actief beheer: spreiding en

de trackers inschatten. Dat resulteert in een optimale

kostenefficiëntie zijn automatisch ingebouwd.

allocatie in alle omstandigheden.

Geert Van Herck
Voorzitter van het
investeringscomité

We werken samen met Amundi en Blackrock, beide
internationaal toonaangevende equity en bond
researchers. Voor de grondstoffentrackers doen
we ook beroep op de kennis van WisdomTree, pionier
en specialist in dit beleggingsproduct.
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Maximaal rendement
in functie van uw risicoprofiel …
… dat is de essentie van de “Modern Portfolio Theory”,
een Nobelprijswinnend model om gediversifieerde portefeuilles te beheren.
Op basis van dit model berekenen we voor elk risicoprofiel de optimale mix
van de gekozen trackers om zo de meest efficiënte portefeuille samen te stellen.

De verzameling van optimale portefeuillecombinaties vormt de “efficiënte grens”.
Deze portefeuilles geven de ideale samenstelling om uw potentieel rendement
te maximaliseren, op basis van uw risicoprofiel.

100% aandelen

50% / 50%

Rendement

HOGER

Elk punt stelt een mogelijke portefeuillesamenstelling voor.
Marktbewegingen of prestaties van trackers kunnen ertoe leiden
dat een portefeuille afwijkt van de “efficiënte grens”. In dat geval

100% obligaties

herbalanceert KEYPRIVATE deze portefeuille.

LAGER
LAGER

Standaardafwijking risicoproﬁel

HOGER

In enkele stappen genieten van KEYPRIVATE
Vul de GESCHIKTHEIDSTEST in (max 20’)
Voor een portefeuille op maat peilt een vragenlijst naar uw ﬁnanciële
situatie en doelstellingen, uw kennis en uw risicobereidheid.

KEYPRIVATE is opgestart
Uw vermogen wordt geïnvesteerd en opgevolgd.
U heeft 24/7 toegang tot uw portefeuille via
uw KEYPRIVATE dashboard.

Ontdek KEYPRIVATE
op keytradebank.be

5

1

2
Reeds klant?
Log in.
Nog geen klant?
Open uw gratis rekening.

3

Max. 5 werkdagen
U wordt op de hoogte
gehouden van de markt via
maandelijkse video’s en
driemaandelijkse rapporten.

Doe de online simulatie

Vertrouw uw vermogen toe aan KEYPRIVATE

Simuleer het rendement
voor uw risiconiveau.

U tekent digitaal het mandaat en stelt uw vermogen
beschikbaar voor onze experts.

Stap kosteloos uit
wanneer u wil.

Kostenefficiënt
Het gebruik van kostenefficiënte trackers
geeft ruimte aan uw rendement.

De voordelen
van KEYPRIVATE

Transparante prijs
U betaalt 0,91% per jaar (incl. BTW en transactiekosten,
excl. taksen) op het bedrag van uw portefeuille
in vermogensbeheer. Geen instap- en uitstapkosten,
geen bewaarloon.

24/7 beschikbaar
Volg het rendement van uw portefeuille altijd en overal op
via een handig en intuïtief dashboard.

Contacteer ons
+32 (0)2 679 91 11
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
Op afspraak
Hoofdkantoor
Keytrade Bank
Vorstlaan 100
1170 Brussel
Antwerpen
Amerikalei 241, 2000 Antwerpen
Ottignies
Avenue du Douaire 50, 1340 Ottignies
Keyprivate@keytradebank.be
Skype ID
keytradebank.com

HET KEYPRIVATE TEAM STAAT STEEDS KLAAR
OM AL UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN.
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