
Top 10-posities aandelen

Aandelen - Top 10 Sector Munt % van het totaal

Ping An Insurance Financiën HKD 5,4%

Taiwan Semiconductors Informatietechnologie USD 5,1%

Samsung Electronics Informatietechnologie USD 5,0%

Aberdeen China A Shares Andere USD 4,6%

Tencent Holdings Communicatie diensten HKD 4,1%

Infosys Informatietechnologie USD 4,0%

Alibaba Discretionaire consumptie USD 3,8%

Lukoil Energie USD 3,7%

Telekom Indonesia Communicatie diensten IDR 3,6%

Autohome Communicatie diensten USD 3,4%

Totaal aantal posities: 36

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
0,9%

Aandelen
99,1%
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Commentaar van de beheerders

Augustus was opnieuw een volatiele maand, maar eindigde uiteindelijk toch op een positieve noot. Hoe kan het ook 
anders of de voorbije maand werd opnieuw gedomineerd door Donald Trump, China en de Amerikaanse 
centrale bank. Deze laatste verlaagde de rente, maar de Amerikaanse president vond het weer nodig om duidelijk te 
maken dat hij de rentedaling niet genoeg vond. Ongeveer tegelijkertijd twitterde Trump dat China niet snel genoeg de 
aankoop van Amerikaanse landbouwproducten opvoerde en hij kondigde bijkomende tarieven aan van 10% op de 
resterende 300 miljard dollar aan invoer uit China (bovenop de al in werking zijnde 25% tarieven over 250 miljard 
dollar). China kon dat natuurlijk niet zomaar laten gebeuren en zei dat ze dan maar nog minder zouden aankopen. De 
Chinese munt zakte ook verder, hetgeen de export vanuit China makkelijker maakt, en daarop reageerde de VS 
onmiddellijk door China een valutamanipulator te noemen. Op die manier komt een handelsovereenkomst tussen 
beide landen niet meteen dichterbij. Of is het allemaal slechts onderdeel van de aan de gang zijnde onderhandelingen, 
waarbij niemand mag laten blijken dat ze zich in een zwakke positie bevinden? Wij vermoeden van wel. Voor beide 
landen zou het meest logische inderdaad toch wel een handelsovereenkomst zijn op een bepaald ogenblik, maar dan 
(voor Trump) liefst niet te vroeg gezien hij zal prefereren om met een positieve marktomgeving de laatste maanden van 
de verkiezingsstrijd in te gaan en die verkiezingen zijn pas in november volgend jaar. Daarnaast waren er nog een 
aantal andere elementen die aanvankelijk voor een minder positief marktsentiment zorgden: de 
aanhoudende dreiging van een harde Brexit, aanhoudende onrust in Hong Kong, en spanningen tussen Japen en 
Zuid-Korea. Verschillende centrale banken verlaagden de rente, zoals o.a. Brazilië en Rusland. In onze portefeuille 
kwamen tal van bedrijven met goede resultaten naar buiten, hetgeen de koersen naar het einde van de maand terug 
hoger deed gaan. Door de combinatie van interessante waarderingen en goede bedrijfsresultaten, tekenden heel wat 
aandelen die we thans aanhouden, zowel in Azië als Latijns-Amerika, dan ook een mooie koersprestatie op in 
augustus. In september staat een research trip naar Zuid-Korea gepland, waar we vandaag behoorlijk wat 
blootstelling naar toe hebben en tevens enkele nieuwe ideeën willen aftoetsen.  

Econopolis Emerging Market Equities Fund
30/08/2019

1 maand: -1,97%

YTD: +13,39%

Rendementen

NIW klasse I-cap: 88,06 €

NIW klasse I-dis: 88,44 €

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
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Muntspreiding fonds

Pacifisch Azië

Latijns-Amerika

Emerging Europa

Noord-Amerika

Midden-Oosten & Afrika

Europa 0,0%

3,8%

6,1%

8,0%

8,6%

73,5%

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 7,9 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

Basisconsumptie

Financiën

Energie

Zachte en harde grondstoffen

Gezondheidszorg

Industrie 4,3%

4,4%

5,6%

7,8%

9,3%

10,0%

15,5%

20,5%

22,1%

USD

HKD

KRW

BRL

EUR

ZAR

IDR

Andere 0,0%

3,6%

3,7%

4,2%

5,1%

8,1%

22,8%

47,6%

Aandelen - Top 5 Sector Munt Rendement (€)

Mediatek Informatietechnologie TWD +17,3%

CSPC Pharmaceuticals Gezondheidszorg HKD +15,1%

Netease Communicatie USD +12,1%

Anta Sports Discretionaire consumptie HKD +11,6%

Newmont Goldcorp Zachte en harde grondstoffen USD +10,4%


