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*Bron: © 2018 Morningstar. Alle gegevens dateren van 31 augustus 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. 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
De doelstelling van het fonds is het behalen
van vermogensgroei op lange termijn
middels belegging in de ASEAN-landen.
Voor meer informatie over de volledige
doelstellingen en het beleggingsbeleid kunt
u het document met de Essentiële
Beleggingsinformatie (KIID) of het huidige
prospectus raadplegen.
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Lanceringsdatum aandelenklasse
02 september 1992
Oorspr. lanceringsdatum van het fonds 1

01 september 1980
Juridische aard
Subfonds van Invesco Fund Series, FCP
naar lers recht met UCITS statuut
Munteenheid
USD
Type
Distributie
Fondsvolume
USD 110.25 Mln 
Index
MSCI AC ASEAN NR
Bloomberg-code
INVANDB ID
ISIN-code
IE0003702424
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar RatingTM
AAA

Het beleggingsteam
Het fonds zal worden samengevoegd van een Iers tot een Luxemburgs beleggingsfonds op
7 september 2018. Het fonds wordt beheerd door het  Invesco Equity Investment Team in
Azië. Het team in Azië beheert vermogen voor particuliere en institutionele beleggers en
bestaat uit 22 beleggingsexperts dat in aandelen van Asia Pacific ex Japan belegt, met
gemiddeld 15 jaar ervaring in de sector  (per 30 juni 2018). Onderzoeksactiviteiten zijn
verdeeld per land en per sector.

Beleggingsstrategie
Het team hanteert een langetermijnbenadering voor beleggen en behandelt elke belegging
alsof het om een samenwerking gaat. De strategie belegt in 5 ASEAN-lidstaten, namelijk
Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië en de Filipijnen. Het team maakt gebruik van een
zeer pragmatische beleggingsbenadering met de nadruk op een buy-and-holdstrategie. Via
bottom-up aandelenselectie beoogt het team inzicht te krijgen in de bedrijfsactiviteiten en de
mensen binnen de onderneming, waarbij veel belang wordt gehecht aan corporate
governance.

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 3,72 17,34 13,63

Index 3,55 30,04 16,69

Jaarlijks rendement*
in % 2013 2014 2015 2016 2017

SICAV -8,32 10,50 -14,37 -1,32 26,73

Index -4,73 6,22 -18,52 5,98 29,87

Prestaties over 12 maanden*
31.08.13 31.08.14 31.08.15 31.08.16 31.08.17

in % 31.08.14 31.08.15 31.08.16 31.08.17 31.08.18

SICAV 17,39 -17,50 11,31 1,64 3,72

Index 17,49 -23,62 13,63 10,51 3,55
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%.
**Morningstar. ***Voor meer informatie verwijzen we u naar de begrippenlijst die u kunt aanvragen per tel : +32.2.641.01.70 of per email :
info@bru.invesco.com of ga naar http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf.

Emittenten en actieve wegingen* (Totaal posities: 39)

Top 10 emittenten %

Bank Central Asia Tbk PT 6,1

DBS Group Holdings Ltd 4,9

CP ALL PCL 4,8

Public Bank Bhd 4,4

Singapore Telecommunications Ltd 4,1

United Overseas Bank Ltd 4,0

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,0

Telekomunikasi Indonesia Persero
Tbk PT

3,7

ComfortDelGro Corp Ltd 3,4

Glow Energy PCL 3,2

Top 10 positieve +

Bank Central Asia Tbk PT 3,3

CP ALL PCL 3,1

Glow Energy PCL 3,0

Dutch Lady Milk Industries BHD 2,9

Nestle Malaysia Bhd 2,9

ComfortDelGro Corp Ltd 2,8

Bursa Malaysia Bhd 2,5

TTW PCL 2,4

Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,2

Sheng Siong Group Ltd 2,2

Top 10 negatieve -

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT

2,0

Kasikornbank PCL 2,0

Tenaga Nasional Bhd 2,0

Bank Mandiri Persero Tbk PT 1,5

Siam Commercial Bank PCL/The 1,4

Keppel Corp Ltd 1,2

CapitaLand Ltd 1,1

PTT PCL 1,0

PTT Global Chemical PCL 1,0

Airports of Thailand PCL 0,9

Geografische weging van het fonds in %*

g Singapore
g Maleisië
g Thailand
g Indonesië
g Filipijnen

Sectorverdeling van het fonds in %*

g Financiën
g Courante

consumptiegoederen
g Telecommunicatie
g Industrie
g Niet-courante

consumptiegoederen
g Real Estate
g Openbare

nutsvoorzieningen
g Energie

NIW en kosten

Huidige NIW
USD 110.13 
Hoogste NIW
USD 125.43 (13.03.18)
Laagste NIW
USD 107.40 (28.06.18)
Minimumbelegging 2

USD 1,000,000
Instapkosten
Max 5.00%
Jaarlijkse beheerkosten
1,0%
Lopende kosten
1.39% (30/11/2017)

Geografische wegingen*
in % SICAV Index

Singapore 31,4 29,9

Maleisië 22,0 21,8

Thailand 20,9 21,1

Indonesië 17,6 17,7

Filipijnen 8,7 9,2

China 0,0 0,3

Liquiditeiten -0,6 0,0

Sectorverdeling*
in % SICAV Index

Financiën 34,7 36,5

Courante
consumptiegoederen

16,5 9,3

Telecommunicatie 13,1 9,3

Industrie 10,9 10,6

Niet-courante
consumptiegoederen

7,5 6,7

Real Estate 6,7 8,5

Openbare
nutsvoorzieningen

5,6 3,8

Energie 5,5 6,9

Anderen 0,0 8,3

Liquiditeiten -0,6 0,0

Financiële kenmerken*

Gemiddelde marktkapitalisatie USD 18,19 Mld

Marktkapitalisatie - middelgrote ondernemingen USD 10,10 Mld

3 jaar kenmerken**

Alpha -2,43

Bèta*** 0,88

Correlatie 0,95

Information ratio*** -0,83

Sharpe Ratio 0,39

Tracking error*** 4,03

Volatiliteit in % 11,88
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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. Het
Fonds belegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd, wat kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het
Fonds.

Belangrijke informatie

1De oorspronkelijke lanceringsdatum van het hier getoonde fonds verschilt van de lanceringsdatum van het fonds in de KIID. Dit
omdat de lanceringsdatum van een vorige fonds werd samengevoegd met het hier getoonde fonds. De aanvang van de track
record is die van het eerdere fonds. U vindt meer details hierover op onze website: www.invescoeurope.com.
2De 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 (30/11/2017). 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.


