
Nieuw van WisdomTree, Pictet, BeeBonds

WisdomTree vond het tijd voor een coronavirus-obligatie-ETF en Pictet AM heeft een multi-asset-fonds gericht op
opkomende markten gelanceerd. En BeeBonds breidt uit naar Luxemburg.

Dat blijkt uit door asset managers rondgestuurde updates over hun productaanbod.

Pictet Emerging Markets Multi Asset belegt in aandelen, staatsobligaties, credits, grondstoffen, vastgoed,
geldmarkten en valuta uit opkomende markten. In het huidige lage-renteklimaat bieden opkomende markten naar
de visie van Pictet AM de beste langetermijnrendementen wereldwijd. Beheerders zijn Shaniel Ramjee en Parco
Piersimoni.

CIO multi asset Olivier Ginguené benadrukt in het persbericht over de strategie dat opkomende markten gebukt
kunnen gaan onder hogere niveaus van volatiliteit. Dat maakt beslissingen over asset allocatie moeilijker voor
beleggers, denkt Ginguené. 'Onze nieuwe strategie is erop gericht om beleggers stress uit dat proces te
ontnemen, door die beslissingen namens hen te nemen en rendementen over de economische cyclus glad te
strijken.'

Corona-ETF

WisdomTree heeft een ETF in de markt gebracht die de iBoxx European Union Select Index volgt, een mandje
van in euro's genoteerde obligaties van een hoge kredietkwaliteit die zijn uitgegeven door de Europese Unie.
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Deze index bevat alleen obligaties die zijn uitgegeven om de werkloosheidsrisico's van de EU-lidstaten te
verkleinen en de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronavirus-pandemie te
herstellen.

Lidia Treiber van WisdomTree analyseert dat de Covid-19-crisis Europa heeft verenigd in de aanpak van het virus
en herstel van de economie. 'EU-obligaties zouden een ander hoogwaardig en liquide instrument kunnen
toevoegen met het vermogen om een groter aandeel in de aankoopprogramma's van de ECB te krijgen', aldus de
directeur Research.

'EU-obligaties profiteren van een sterke kredietwaardigheid en kunnen beleggers helpen het kredietrisico in alle
portefeuilles te verkleinen en tegelijkertijd te profiteren van de rendementswinst ten opzichte van Duitse
staatsobligaties.'

BeeBonds

BeeBonds, het door de FSMA erkende Belgische crowdlending platform, biedt beleggers de gelegenheid om te
participeren in de bouw van een residentieel vastgoedproject in Luxemburg-stad. De drie toekomstige residenties
zijn gelegen op het plateau van Kirchberg, op een steenworp van de Europese wijk en het zakencentrum van de
Luxemburgse hoofdstad.

Het fonds zal tussen 23 februari en 4 maart 2021 zijn kapitaalronde organiseren. De bedoeling is om maximaal
1,2 miljoen euro op te halen, die worden ontleend voor een periode van 3 jaar, met een jaarlijks rendement van 9
procent.
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