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Carl AUFFRET krijgt AAA-rating van Citywire  

 

 

 

In februari 2016 is Carl Auffret opgenomen in de beperkte kring van  
AAA-beheerders van Citywire 

 

Pari js ,  17 februari 2016 – Carl Auffret is opgeklommen tot het hoogste trapje van het Citywire 
Fund Manager podium en krijgt de AAA Rating voor zijn groeibeheer “tegen redelijke prijs”. 

Citywire heeft deze rating meer dan tien jaar terug in het leven geroepen en is tot vandaag de 
enige onderneming die uitsluitend aan beheerders een rating toekent en niet aan de fondsen. 
Citywire is er immers van overtuigd dat de individuele staat van dienst van de beheerder het 
basiscriterium is wanneer een fonds wordt gekozen.  

Deze rating identificeert de beheerders die, over een tijdspanne van 3 jaar, de beste naar risico 
gewogen resultaten behalen met fondsen die in elk land worden gecommercialiseerd. 

De ratings van Citywire worden iedere maand geactualiseerd. De periode die wordt geanalyseerd, 
loopt over 36 voortschrijdende maanden. De resultaten van de beheerders worden vergeleken 
met een benchmark en gewogen met een risicoindex (“tracking error”).  

Citywire analyseert iedere maand de resultaten van meer dan 9000 fondsenbeheerders die 
samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 12 500 fondsen die in 35 landen zijn geregistreerd. 
Van de 9000 beheerders die worden gevolgd, heeft slechts 25% (2250) een rating door Citywire 
en slechts 10% (225) van deze meest performante beheerders krijgt de AAA-rating; 20% heeft een 
AA-, 30% een A-en 40% een + -rating. In Frankrijk volgt Citywire 3600 fondsenbeheerders van wie 
er 727 een rating hebben en er slechts 67 een AAA-rating hebben. 
 
DE BEHEERDER: Carl AUFFRET  
 
Carl Auffret (40) is CFA-gecertifieerd en behaalde een masterdiploma management en een DESS 
"Banque et Finance" aan de Université Paris IX Dauphine. 

Hij start zijn carrière in 1999 bij SG Securities Ltd in Londen als sell-side analist voor de sector van 
de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk om er bij CM-CIC Asset 
Management eerst sectoraal beheerder-analist te worden en vervolgens beheerder van een 
fonds pan-Europese groeiwaarden. In mei 2012 vervoegt hij het beheerteam van DNCA om er het 
op groei georiënteerde beheer voor Europese aandelen te ontwikkelen. 
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De benadering van Carl Auffret en zijn team is actief en fundamenteel. De selectie van de waarden 
is gebaseerd op acht kwantitatieve en kwalitatieve criteria, waarvan het eerste de toekomstige 
organische groei is van de omzet van ondernemingen, die hoger of gelijk moet zijn aan 5%. Hij 
voert eveneens een strenge waardeselectie door om het risico op ontgoocheling te voorkomen. 
De samenstelling van de portefeuille, die bijzonder flexibel is op het gebied van landen, sector en 
kapitalisatie, volgt geen enkele referentie-index of top-down analyse. 
 
Het beheerteam dat door Carl AUFFRET wordt geleid, identificeert seculaire groeithema’s die 
weinig gevoelig zijn voor de economische cyclus, zoals de vergrijzing van de bevolking, low cost of 
outsourcing van diensten. De beheerders trachten eveneens in te spelen op de kansen die 
beursintroducties, openbare overnamebiedingen of de opsplitsing van ondernemingen bieden. 
 
 

Tekst geschreven op 9 februari 2016.  
DNCA Investments is een merk van DNCA Finance. 
Prestaties uit het verleden houden geen voorspellingen in met betrekking tot prestaties in de toekomst. De prestaties 
worden berekend door DNCA Finance en Europerformance. Meer informatie vindt op onze website of deze van Citywire. 
 
 
Over DNCA 
DNCA Finance is een beheervennootschap die in 2000 werd opgericht door mensen die zijn gespecialiseerd in een 
vermogensbenadering van het beheer voor rekening van particuliere en institutionele beleggers. Door systematisch te 
opteren voor een voorzichtige benadering tracht de onderneming de ratio rendement/risico van de portefeuilles te 
optimaliseren. DNCA, dat kan rekenen op een team van meer dan 90 medewerkers, legt zich toe op Europese aandelen 
(“long only” en “absolute return”), gediversifieerd beheer, converteerbare obligaties en obligaties uit de eurozone.  
De kwaliteit van het beheer, dat regelmatig door de gespecialiseerde pers met awards werd beloond, heeft de 
onderneming in staat gesteld om de voorbije vijftien jaar bijzonder snel te groeien. Zij beheert vandaag een vermogen van 
19 miljard (op 31/12/2015). 
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