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Zeer Offensief  
 

 U bent zich sterk bewust van de risico's van beleggen. 

 U neemt deze risico’s omdat u streeft naar sterke vermogensgroei. 

 Het deel van uw vermogen waarvoor dit risicoprofiel geldt, hoeft niet bij te dragen aan uw 

inkomsten of andere doelstellingen. 

 U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico's die daarbij horen.  

 U accepteert dat de waarde van uw belegde vermogen zeer sterk kan fluctueren doordat u 

overwegend in aandelen belegt.  

 U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.  

 Uw portefeuille bestaat uit aandelen en liquiditeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendementsontwikkeling (groei per €100) 

 
Bron: Fair Capital Partners Vermogensbeheer 
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 

Bron: Fair Capital Partners Vermogensbeheer 
De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten.  
* 45% MSCI World, 45% Eurotop 100 en 10% liquiditeit 
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Waardeontwikkeling 
op basis van brutorendement

Profiel Zeer Offensief Benchmark aandelen

 Bandbreedte Neutrale weging 

Aandelen 80 - 100% 90% 

Obligaties 0% 0% 

Liquiditeiten 0 - 20% 10% 

Gemiddeld brutorendement 2019 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Profiel Zeer Offensief 26,8% 7,4% 6,0% 10,5% 

Benchmark* 22,2% 5,5% 5,0% 5,6% 

https://www.asnbank.nl/web/file?uuid=3cfd661b-ca6a-4aac-a6e2-2eaa3a220a4e&owner=9ccef6a9-c451-451a-963a-e931fe46c086&contentid=3920
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De risicometer geeft de mate van het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit 

risico is gebaseerd op de beweeglijkheid van het rendement en de samenhang tussen de 

verschillende beleggingscategorieën. De gestandaardiseerde grafische weergave geeft u meer 

houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die in de markt worden 

gebruikt. De risicometer is ter indicatie van de volatiliteit van de beleggingen in een 

risicoprofiel in de toekomst, maar is geen garantie.  

 

De uitgangspunten van de risicometer: 

 De risicometer gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille. Een minder gespreide 

beleggingsportefeuille kent veelal een hoger risico. Lees daarom ook de informatie over het 

spreidingsrisico.  

 De risicometer gaat uit van een lange beleggingshorizon. Hoe korter de beleggingshorizon 

en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen te 

compenseren met goede rendementen. 

 De risicometer gaat over de beleggingsmix in een profiel en niet over de werkelijke 

beleggingen. 

 

Wat is neutrale weging? 

De neutrale weging is het deel van de portefeuille dat bij neutrale marktomstandigheden in 

een bepaalde beleggingscategorie wordt belegd. Dit deel wordt uitgedrukt in een percentage. 

Bijvoorbeeld: bij het risicoprofiel Neutraal hoort een neutrale weging van 50% in de 

beleggingscategorie aandelen. Al naar gelang de actuele situatie op de financiële markten 

passen wij de wegingen aan. De wegingen blijven echter altijd binnen de bandbreedtes van uw 

risicoprofiel. 

 

 

 
 

https://www.faircapitalpartners.nl/risico/

