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Rapport voor: Dukatenburg

 

* 95% kans op basis van historische rendementen

Scildon heeft aan de berekening van de indicatieve uitkomsten binnen de RendementWijzer de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Scildon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige schade als gevolg van acties of nalaten met betrekking tot de (resultaten van de) RendementWijzer. Aan de uitkomsten van de RendementWijzer kan en mag u geen rechten

ontlenen. Scildon geeft geen (financieel) advies. Wij raden u aan om voor financieel advies contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Doelkapitaal   Eerste inleg / Bestaande waarde  

Duur (jr)   Inleg per maand  
€ 40.000 € 0

20 € 109,06

Geen risico
Spaarrente  0,50%

Eindkapitaal

Risicobereidheid

Kenmerken Waarde
Risicoprofiel Geen risico

Kans op doelkapitaal € 40.000 <1%

5% kans op tenminste € 27.606

95% kans op tenminste € 27.462

95% kans* op een minimaal rendement van 0,47%

Kans op een negatief rendement over hele looptijd <1%

Benodigde looptijd voor positief rendement* 1 jaar

Verwacht gemiddeld netto rendement 0,5%

Voorbeeldkapitaal bij een rendement van 0,5% € 27.530

Verwachte volatiliteit (standaarddeviatie) 0,06%

  

Asset allocatie  

Verdeling aandelen / obligaties / geldmarkt / overige 0% / 0% / 100% / 0%

€ 40.000
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Neutraal
Beleggingsselectie  Profielfondsen

Eindkapitaal

Risicobereidheid

Kenmerken Waarde
Risicoprofiel Neutraal

Kans op doelkapitaal € 40.000 94,1%

5% kans op tenminste € 63.080

95% kans op tenminste € 39.540

95% kans* op een minimaal rendement van 3,76%

Kans op een negatief rendement over hele looptijd <1%

Benodigde looptijd voor positief rendement* 3 jaar

Verwacht gemiddeld netto rendement 5,76%

Voorbeeldkapitaal bij een rendement van 5,76% € 48.378

Verwachte volatiliteit (standaarddeviatie) 4,76%

  

Asset allocatie  

Verdeling aandelen / obligaties / geldmarkt / overige 49% / 43% / 3% / 5%

Profielfonds: Sparinvest Balance Eur (I) 100%

€ 40.000
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Kans:

<1%

€ 27.606
5%
€ 27.462
95%

Kans:

94,1%

€ 63.080
5%

€ 39.540
95%
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