
Top 10-posities aandelen

Aandelen - Top 10 Sector Munt % van het totaal

Aberdeen China A Shares Andere USD 5,6%

Ping An Insurance Financiën HKD 5,3%

Samsung Electronics Informatietechnologie USD 5,1%

Naspers Discretionaire consumptie ZAR 4,2%

Tencent Holdings Communicatie diensten HKD 4,0%

AIA Group Financiën HKD 3,8%

Alibaba Discretionaire consumptie USD 3,5%

Cognizant Tech Solutions Informatietechnologie USD 3,5%

Taiwan Semiconductors Informatietechnologie USD 3,4%

Anta Sports Products Discretionaire consumptie HKD 2,8%

Totaal aantal posities: 38

Maandelijkse factsheet

Omschrijving van het fonds

Econopolis Emerging Market Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het 
compartiment streeft ernaar om investeerders een lange termijn rendement te bieden door investeringen in aandelen en monetaire 
instrumenten, met een focus op de ontwikkelende economieën (“emerging markets”). Internationale bedrijven met een significant of 
groeiend gedeelte van hun activiteiten in “emerging markets” komen eveneens in aanmerking. 

Verdeling activa Evolutie NIW (Aandelenklasse I-cap)

Cash
6,3%

Aandelen
93,7%

Maandelijkse factsheet -  Econopolis Emerging Market Equities Fund - Data per 28/06/2019

Commentaar van de beheerders

Juni was opnieuw een mooie maand voor het groeilanden universum met ter referentie een stijging van de 
MSCI EM Index met ongeveer 4% in EUR, wat voor diezelfde index een rendement geeft van circa 11% sinds begin 
dit jaar. De indexaanbieder MSCI liet ook weten dat het groeilanden universum verder wordt uitgebreid. Zo komen er 
in eerste instantie twee landen bij, namelijk Argentinië en Saudi Arabië. Daarnaast wordt het gewicht van de locale 
China A-aandelen uitgebreid en komt Koeweit op de watchlist om bij een volgende wijziging van de index ook 
opgenomen te worden. Samen met de reeds doorgevoerde wijzigingen van de voorbije jaren, geeft nog maar eens 
aan dat het groeilanden universum geen statisch gegeven is, maar integendeel een visvijver is die op regelmatige 
basis groter wordt, hetgeen de belegger een ruimere keuze aan investeringsmogelijkheden biedt. Hoewel wij niet 
echt gebonden zijn aan de samenstelling van deze MSCI EM Index, is het toch een positief teken dat ook 
die steeds meer landen omarmt gezien dit investeringsflows naar die landen zal sturen. Het evenement waar 
reeds lang naar uitgekeken werd, de G-20 bijeenkomst, eindigde op gemengde gevoelens. Langs de ene kant komen 
er geen nieuwe heffingen en is er terug ruimte om samen aan tafel verder te onderhandelen. Dit in tegenstelling tot de 
voorafgaande periode waar beide kanten om beurt met dreigementen naar buiten kwamen. De G-20 bood op dat 
vlak zeker een stabilisatie en opnieuw hoop. Langs de andere kant kwam ook niet echt een definitieve 
handelsovereenkomst uit de bus. Men gaat dus wel degelijk terug onderhandelen, maar voor een getekende 
overeenkomst tussen zowel de VS als China was het duidelijk nog te vroeg. Daarnaast gaf de Amerikaanse centrale 
bank aan dat er binnenkort misschien wel eens een renteverlaging zou kunnen aankomen. Diverse centrale banken 
in de groeilanden hebben hier niet op gewacht en gingen reeds over tot renteverlagingen om hun 
economieën te stimuleren. Eind vorige maand werd de laatste hedging in het fonds verwijderd, waardoor we nu 
dus nagenoeg fully invested zitten, hetgeen de voorbije maand een goede zaak was. Transacties die werden 
doorgevoerd om de posities wat verder te fine tunen, waren enerzijds de verkoop van China Mobile en Odontoprev. 
Anderzijds werden namen als Hengan, Autohome, Cognizant Technology, Mediatek licht verhoogd in gewicht.  

Econopolis Emerging Market Equities Fund
28/06/2019

1 maand: +4,29%

YTD: +12,17%

Rendementen

NIW klasse I-cap: 87,11 €

NIW klasse I-dis: 87,48 €

Netto inventariswaarde (NIW)

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten 
en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro.
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Hoogste rendementen (maand)
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Econopolis Emerging Market Equities Fund
28/06/2019

Muntspreiding fonds

Pacifisch Azië

Latijns-Amerika

Noord-Amerika

Emerging Europa

Midden-Oosten & Afrika

Europa 2,4%

4,5%

5,4%

5,6%

6,5%

75,6%

Sectoriële opsplitsing aandelen

Geografische opsplitsing aandelen

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar 
Luxemburgs recht met Europees 
paspoort

Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Startdatum: December 2017

Valuta: EUR

ISIN Code I-klasse Kapitalisatie: LU1676054940

ISIN Code I-klasse Distributie: LU1676054783

Omvang: EUR 10,6 miljoen

Beleggingshorizon: 5 jaar

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,80%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering: www.fundsquare.net/homepage, 
Bloomberg, Reuters,…

Met vergunning in: België, Luxemburg, Zwitserland, Spanje

Waarschuwing
Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, 
Luxemburg en Spanje. Het prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website 
www.fundsquare.net/homepage, waar ook de netto-inventariswaarde 
wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een 
ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke 
situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en 
ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of 
beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde 
financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de 
lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over 
de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden 
beschouwd als beleggingsadvies. 

Contact

Econopolis Wealth Management NV  I  Sneeuwbeslaan 20 bus 12  I  2610 Wilrijk I Tel. + 32 3 3 666 555  I  fax + 32 3 3 666 466  I  
info@econopolis.be  I  www.econopolis.be  
Verantwoordelijke uitgever : Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV 

Communicatie

Informatietechnologie

Discretionaire consumptie

Financiën

Basisconsumptie

Industrie

Energie

Zachte en harde grondstoffen

Gezondheidszorg 4,4%

4,5%

6,9%

7,0%

10,9%

11,2%

17,8%

17,9%

18,8%

USD

HKD

EUR

KRW

ZAR

BRL

IDR

Andere 0,0%

2,4%

3,7%

4,2%

7,7%

8,5%

26,6%

43,3%

Aandelen - Top 5 Sector Munt Rendement (€)

Sunny Optical Informatietechnologie HKD +18,6%

Newmont Goldcorp Zachte en harde grondstoffen USD +14,3%

Yum China Holdings Discretionaire consumptie USD +13,0%

AIA Group Financiën HKD +12,4%

LG Household & Health Basisconsumptie KRW +11,6%


