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Hoogste rendementen (maand)

Aandelen - Top 5 Munt Rendement (€)

AIA Group HKD +12,4%

LG Household KRW +11,6%

Alibaba USD +11,1%

Samsung Electronics USD +11,1%

Anta Sports HKD +9,8%

Totaal aantal posities: 38

Obligaties - Top 5 Munt Rendement (€)

Romania 3,875% - 29/10/35 EUR +9,0%

Romania 2,375% - 19/04/27 EUR +5,2%

Turkey 4,125% - 11/04/23 EUR +4,2%

Mexico 8,5% - 31/05/29 MXN +4,2%

Turkey 4,35% - 12/11/21 EUR +4,2%

Totaal aantal posities: 71

Maandelijkse factsheet

Omschrijving van het fonds
Econopolis Patrimonial Emerging is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop 
gericht om investeerders op lange termijn een rendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire 
instrumenten met een focus op de ontwikkelende economieën (“emerging markets”). Internationale ondernemingen met een significant 
of groeiend gedeelte van hun activiteiten in “emerging markets” komen eveneens in aanmerking voor opname in het fonds. Het fonds 
kan flexibel inspelen op macro-economische ontwikkelingen via een dynamische asset allocatie. 

Muntspreiding fonds

Rendementen

Looptijd obligaties

USD
EUR
HKD
BRL
ZAR
PLN
IDR

MXN
INR

KRW
Andere 21,9%

1,6%
2,4%
3,3%
3,9%
4,1%
4,2%
4,4%

5,3%
22,7%

26,1%

0 - 1 j

1 - 3 j

3 - 5 j

5 - 7 j

7 - 10 j

+ 10 j 4,8%

2,0%

9,5%

23,5%

42,7%

17,5%

Obligaties
73,8%

Cash
5,5%

Aandelen
20,7%
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Netto inventariswaarde (NIW)
NIW klasse I-cap: 105,90 €

NIW klasse I-dis: 90,73 €

Econopolis Patrimonial Emerging Fund
28/06/2019

1 maand: +1,28%

YTD: +6,37%

2018: -8,78%

2016:+11,73% 2017: +2,05%

2014:+7,40% 2015: -3,34%

Verdeling activa Evolutie NIW (Aandelenklasse I-cap)

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 februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro.

Commentaar van de beheerders

Juni was opnieuw een mooie maand voor het groeilanden universum. De indexaanbieder MSCI liet ook weten 
dat het groeilanden universum verder wordt uitgebreid. 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. 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. Het aandelengewicht van het fonds bedraagt momenteel ongeveer 21%. Transacties die 
langs aandelenkant werden doorgevoerd om de posities wat verder te fine tunen, waren enerzijds de verkoop van 
namen als China Mobile, NCSoft, Naver, Sinopharm, CCR en Ultrapar. Anderzijds werden namen als Hengan, 
Cognizant Technology, Alibaba en Ctrip licht verhoogd in gewicht. Juni was opnieuw een zeer goede maand voor 
obligaties uit groeilanden. De sterkste munten waren de Colombiaanse peso (waar we recent in bijkochten), de 
Chileense peso, de Zuid-Afrikaanse rand, de Russische roebel, de Mexicaanse peso en de Tsjechische kroon. 
Groeilanden-obligaties die noteerden in euro kenden ook een heel goede maand. Zo steeg de Roemeense 
euro-obligaties met vervaldag in 2035 met 9% in juni. Dit brengt de winst op deze obligatie, die eind vorig jaar werd 
aangekocht, op bijna 20%. We zijn aan het kijken om een aantal looptijden in het fonds wat te verlengen. 
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Geografische opsplitsing obligaties

Emerging Europa

Latijns-Amerika

Pacifisch Azië

Supranationalen

Midden-Oosten & Afrika

Noord-Amerika

Europa 1,7%

1,8%

6,3%

15,0%

20,6%

22,8%

31,9%
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Econopolis Patrimonial Emerging Fund
28/06/2019

Geografische opsplitsing aandelen

Pacifisch Azië

Latijns-Amerika

Emerging Europa

Midden-Oosten & Afrika

Noord-Amerika

Europa 2,4%

3,6%

4,4%

4,8%

7,0%

77,9%

Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties

Belangrijkste kenmerken obligaties

Gemiddelde rating: BBB+

Huidig rendement tot vervaldag: 3,50 %

Gemiddeld couponrendement: 4,98 %

Gemiddelde looptijd: 3,38 jaar

Duratie: 2,80 jaar

Sectoriële opsplitsing aandelen

Communicatie
Discretionaire consumptie

Informatietechnologie
Basisconsumptie

Financiën
Nutsdiensten

Industrie
Energie

Gezondheidszorg
Zachte en harde grondstoffen 1,7%

3,1%
5,8%
6,0%

7,2%
8,9%

12,6%
16,2%

17,1%
21,4%

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: Februari 2013

Valuta: EUR

ISIN Code I-klasse Kapitalisatie: LU0889926282

ISIN Code I-klasse Distributie: LU0889944772

Omvang: EUR 36,9 miljoen

Beleggingshorizon: 5 jaar

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Wekelijks op maandag voor 12u

Beheersvergoeding: 0,90%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

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

Met vergunning in: België, Luxemburg, Zwitserland en 
Spanje

Waarschuwing

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, 
Luxemburg, Zwitserland 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  Sneeuwsbeslaan 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 
Distributeur in Spanje: Allfunds Bank, S.A. I Calle de la Estafeta 4 I 28109 Alcobendas, Madrid I Spanje

Overheidsobligaties
79,3%

Bedrijfsobligaties
20,7%


