Beleggingsbeleid
van de Rabobank

Wat is het beleggingsbeleid van de Rabobank? Wij vinden het belangrijk dat onze klanten beleggen op basis
van hun persoonlijke doelen, strategie en met een evenwichtig gespreide portefeuille. Om dit mogelijk te
maken, werken we continu aan het optimaliseren van ons beleggingsassortiment en bieden we verschillende
beleggingsvormen waarmee onze klanten verantwoord kunnen beleggen op de manier die bij hun past.
Aan de hand van vijf vragen en antwoorden leggen we hierna uit hoe we ons beleggingsbeleid inzetten voor
onze klanten in advies en vermogensbeheer.
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einddatum het klantdoel niet wordt bereikt.
Bij het behalen van rendement is het van belang om de kosten
te beheersen. Wij maken daarom ook gebruik van goedkope
index trackers. Bovendien letten we bij de selectie van beleggingsfondsen op de kosten die de fondsen maken. De transactiekosten in advies en vermogensbeheer brengen wij niet apart
in rekening bij de klant, maar deze zijn inbegrepen in de vergoeding voor het vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Wij beoordelen of de totale portefeuille voldoende toegevoegde waarde biedt en of het verwachte rendement en de
risicospreiding in lijn is met de doelstelling en risicobereidheid
van de klant.
Hoe kunnen onze klanten het beleggingsbeleid van
Rabobank uiteindelijk beoordelen?
Om ons beleggingsbeleid te beoordelen, kunnen onze klanten
afgaan op het rendement en toetsen of dit overeenkomt met
het verwachte rendement dat met ze werd afgesproken. Ook
moet onze aandacht en service aan onze klanten overeenstemmen met onze belofte aan de klant binnen het gekozen
beleggingsconcept.
De prestatie van een beleggingsportefeuille kunnen klanten
beoordelen door deze te vergelijken met portefeuilles in
dezelfde risicoklasse van andere beleggingsondernemingen.
Bij een oordeel over het beleggingsbeleid geldt dat naarmate
de termijn waarnaar gekeken wordt korter is, ook de kans
groter is dat het rendement door toeval afwijkt van het prognoserendement of van de prestatie van concurrerende portefeuilles. Op langere termijn is een goed oordeel mogelijk over
de daadwerkelijke beleggingsprestatie.
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