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*Bron: © 2018 Morningstar. Alle gegevens dateren van 30 juni 2018 tenzij anders vermeld. In de cijfers komen, de initiële kosten die door individuele beleggers
verschuldigd zijn, niet tot uitdrukking. Geïndexeerd rendement: Resultaten van een investering van 100 in de valuta van de aandelenklasse. Alle
rendementgegevens in deze factsheet zijn uitgedrukt in de valuta van het fonds afzonderlijk indexrendement die in USD wordt getoond. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Index Bron: Factset.

Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei op
lange termijn aan de hand van beleggingen
in een gediversifieerde portefeuille van
Aziatische effecten van emittenten die
voornamelijk actief zijn in
infrastructuurwerken. Voor meer
informatie over de volledige doelstellingen
en het beleggingsbeleid kunt u het
document met de Essentiële
Beleggingsinformatie (KIID) of het huidige
prospectus raadplegen.

Belangrijkste feiten
Invesco Equity Investment Team in Asië -
Beheert het fonds sinds september 2016

Lanceringsdatum aandelenklasse
31 maart 2010
Oorspr. lanceringsdatum van het fonds  
31 maart 2006
Juridische aard
Subfonds van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Munteenheid
EUR
Type
Kapitalisatie
Fondsvolume
USD 428.27 Mln 
Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index-ND
Bloomberg-code
INVAICH LX
ISIN-code
LU0482497368
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen

Het beleggingsteam
Het fonds is gesloten voor extra investeringen door nieuwe investeerders. Dit heeft geen
invloed op terugkopen. Ga voor meer informatie over en updates van deze status naar
www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. Op 6 juli 2018 zal het fonds worden
samengevoegd in het Invesco Asia Opportunities Equity Fund.
Het fonds wordt beheerd door het Invesco's Equity Investment Team in Azië. Het Team
beheert assets voor particuliere en institutionele beleggers en bestaat uit 22
beleggingsexperts die in aandelen van Asia Pacific ex Japan beleggen met gemiddeld 15 jaar
ervaring in de sector (per 30 juni 2018). Onderzoeksactiviteiten zijn verdeeld per land en per
sector.

Beleggingsstrategie
Het team streeft naar het realiseren van kapitaalgroei op de lange termijn uit beleggingen in
een gediversifieerde portefeuille met Aziatische effecten van emittenten die voornamelijk
actief zijn in de infrastructuur. Het team richt zich op een bottom-up aandelenselectie waar
ze denken de meeste waarde te kunnen toevoegen. Tegelijkertijd gebruikt het team ook een
top-down benadering om inzicht te krijgen in het bredere verband, macro-economische mee-
en tegenvallers en structurele trends. Bij hun beleggingsaanpak richt het team zich op de
aankoop van hoogwaardige ondernemingen in de hele infrastructuurwaardeketen, van
projectfinanciering en ontwikkeling tot onderhoud, die beschikken over duurzaam leiderschap
en concurrentievoordelen en waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de reële
waarde.

Geïndexeerd rendement*
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De hier weergegeven prestatieperiode begint op de laatste dag van de eerst aangegeven maand en
eindigt op de laatste dag van de laatst aangegeven maand.

Cumulatief rendement*
in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar

SICAV 2,91 2,10 16,92

Index 9,57 22,87 43,36

Jaarlijks rendement*
in % 2013 2014 2015 2016 2017

SICAV -4,76 5,78 -6,57 -4,16 30,82

Index 3,41 2,82 -9,37 6,75 36,99

Prestaties over 12 maanden*
30.06.13 30.06.14 30.06.15 30.06.16 30.06.17

in % 30.06.14 30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18

SICAV 8,71 5,34 -10,40 10,73 2,91

Index 17,55 -0,74 -10,26 24,96 9,57
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Bron: *Invesco. Portfolio wegingen en allocaties zijn onderworpen aan wijzigingen. De wegingscoëfficiënten voor elke uitsplitsing worden afgerond op het
dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een procent, daarom is het mogelijk dat het totale gewicht voor elke uitsplitsing niet gelijk aan 100%.

Holdings en actieve wegingen* (Totaal posities: 58)

Top 10 belangrijkste posities %

Alibaba 5,1

China Mobile 4,6

Formosa Plastics 3,5

Towngas China 3,3

Samsung Electronics 3,2

Baoshan Iron & Steel 3,1

Taiwan Semiconductor 3,1

ENN Energy 2,9

Shanghai International Airport 2,9

Formosa Chemicals & Fibre 2,9

Top 10 positieve +

China Mobile 3,6

Towngas China 3,3

Formosa Plastics 3,2

Baoshan Iron & Steel 3,1

Shanghai International Airport 2,9

ENN Energy 2,8

Zhuzhou CSR Times Electric 'H' 2,8

Formosa Chemicals & Fibre 2,6

Qingdao Port International 2,6

Huayu Automative Systems 2,5

Top 10 negatieve -

Tencent 2,6

AIA 1,9

Commonwealth Bank of Australia 1,7

China Construction Bank 1,6

BHP Billiton 1,4

Westpac Banking 1,3

Baidu ADR 1,2

CSL 1,2

Australia and New Zealand Banking 1,1

National Australia Bank 1,0

Geografische weging van het fonds in %*

g China
g Taiwan
g India
g South Korea
g Hong Kong
g Singapore
g Indonesië
g Liquiditeiten

Sectorverdeling van het fonds in %*

g Materialen
g Capital Goods
g Software & Services
g Transportation
g Technology Hardware &

Equipment
g Openbare

nutsvoorzieningen
g Telecommunicatie
g Automobiles &

Components
g Anderen
g Liquiditeiten

NIW en kosten 
Huidige NIW
EUR 11.68 
Hoogste NIW
EUR 13.31 (29.01.18)
Laagste NIW
EUR 11.31 (04.07.17)
Minimumbelegging 1

EUR 800,000
Instapkosten
Max 5.00%
Jaarlijkse beheerkosten
1,0%
Lopende kosten
1.42% (31/08/2017)

Geografische wegingen*
in % SICAV Index

China 43,8 30,0

Taiwan 19,8 10,7

India 13,8 7,9

South Korea 10,7 13,5

Hong Kong 4,8 9,0

Singapore 3,8 3,2

Indonesië 1,0 1,8

Ierland 0,0 0,1

Anderen 0,0 23,7

Liquiditeiten 2,3 0,0

Sectorverdeling*
in % SICAV Index

Materialen 17,4 7,2

Capital Goods 12,5 3,9

Software & Services 11,2 13,4

Transportation 9,0 1,9

Technology Hardware &
Equipment

8,6 7,6

Openbare
nutsvoorzieningen

7,5 2,9

Telecommunicatie 7,4 3,3

Automobiles &
Components

6,6 2,5

Anderen 17,4 57,2

Liquiditeiten 2,3 0,0

Financiële kenmerken*

Gemiddelde marktkapitalisatie EUR 59,67 Mld

Marktkapitalisatie - middelgrote ondernemingen EUR 5,45 Mld
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Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan
schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. Aangezien een groot deel van het Fonds belegd
is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden.

Belangrijke informatie

1De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000.
Voor meer informatie over de minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de
meest actuele prospectus.

Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of
aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang erin. De informatie in dit document mag ook niet
worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Waar individuen of het bedrijf hun mening hebben uitgesproken, die
gebaseerd is op de huidige marktomstandigheden, kan deze afwijken van andere beleggingsdeskundigen en aan verandering onderhevig
zijn. Deze mening mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Dit marketingdocument is geen uitnodiging tot inschrijving op
aandelen in het fonds en is uitsluitend ter informatie, het mag het niet als financieel advies worden beschouwd. Een beslissing om te
beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de
aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis
beschikbaar in hardcopy bij Invesco Asset Management S.A., Louizalaan 235 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax:
+32.2.641.01.75 of kijk op www.invesco.nl. Alle verwijzingen naar een ranking, een rating of een award geven geen garantie voor
toekomstige resultaten en prestaties zijn niet constant in de tijd. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede
de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het
prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks
voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Uitgegeven
door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Vinoly Building, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, The Netherlands.
www.invesco.nl. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een advies om te investeren in een bepaalde activaklasse, effect
of strategie. Regelgevende vereisten die de onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggings- / investeringsstrategie vereisen, zijn
derhalve niet van toepassing, noch is het verboden om deze te verhandelen voor publicatie. De informatie is uitsluitend ter illustratieve
doeleinden, maar moet niet worden gebruikt als advies om effecten te kopen of te verkopen. De lopende kosten zijn gebaseerd op
jaarbasis uitgaven voor de periode die afloopt op 31/08/2017. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten
van de portefeuille, behalve in het geval van een in- of uitstapkosten die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van aandelen /
participaties in een ander fonds. 

© 2018 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar
content/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel.
Noch Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik
van deze informatie.


