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Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het document
Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een
beleggingsbeslissing neemt (www.invesco.nl).

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Lager risico
risicometer

Hoger risico

Loop geen
onnodig risico.

Lees het essentiële-
informatiedocument.
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*Bron: © 2023 Morningstar. Alle gegevens dateren van 31 maart 2023 tenzij anders vermeld. 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. Referentie- benchmark bron: RIMES. De
benchmarkindex wordt alleen weergegeven voor prestatievergelijkingsdoeleinden. Het Fonds volgt de index niet.

Beleggingsdoelstelling
Het fonds wordt actief beheerd.
Het fonds streeft een positief totaalrendement na
over een marktcyclus met een lage tot matige
correlatie met de traditionele financiële
marktindexen. Het fonds tracht deze doelstelling
te bereiken door blootstelling aan aandelen,
schuldinstrumenten en grondstoffen. Voor meer
informatie over de volledige doelstellingen en het
beleggingsbeleid kunt u de  huidige prospectus
raadplegen.

Belangrijkste feiten

Fonds beheerd door
The Global Asset
Allocation Team1

Lanceringsdatum aandelenklasse
21 augustus 2013
Oorspr. lanceringsdatum van het fonds  
01 september 2009
Juridische aard
Subfonds van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Munteenheid
EUR
Type
Kapitalisatie
Fondsvolume
EUR 1.45 Mld 
Referentie benchmark
50% FTSE German Government Bond 10 Years+
Index (Total Return), 25% MSCI World Index
EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P
Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged
(Total Return)
Bloomberg-code
INBAEUA LX
ISIN-code
LU0955861710
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar RatingTM
AAA

Beleggingsrisico
Raadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's. 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. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen
van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.
Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. Voor
beleggingsdoeleinden maakt het Fonds gebruik van financiële derivaten (complexe instrumenten),
wat resulteert in een groot hefboomeffect en kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van
het Fonds. Het Fonds kan op dynamische wijze beleggen in activa/activaklassen, wat kan leiden tot
periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, een underperformance en/of hogere transactiekosten.
Beleggingen in instrumenten die blootstelling bieden aan grondstoffen worden doorgaans
beschouwd als beleggingen met een hoog risico, die grotere schommelingen in de waarde van het
Fonds kunnen veroorzaken.

Fondsstrategie
De fondsbeheerder streeft ernaar in verschillende marktomstandigheden consistente rendementen
te genereren door te beleggen in meerdere macro-economische factoren om beleggers een brede
economische diversificatie te bieden. De strategie maakt gebruik van een long-only,
risicogebalanceerd beleggingsproces met een adaptief tactisch element. Op die manier willen wij op
zinvolle wijze participeren in perioden van economische kracht. Wij streven er ook naar de
neerwaartse risico's te beperken in perioden van marktnood.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement. 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.

Geïndexeerd rendement*
SICAV Benchmark
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Cumulatief rendement*
in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar

SICAV -14,99 12,54 3,52

Benchmark -16,64 13,43 6,84

Kwartaalrangschikking 4 3 3

Absolute rangschikking 629/661 306/576 267/475

MStar Category: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Jaarlijks rendement*
in % 2018 2019 2020 2021 2022

SICAV -8,23 11,66 6,94 9,40 -16,79

Benchmark -3,31 14,71 1,57 12,13 -17,03

Prestaties over 12 maanden*
03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22

in % 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22 03.23

SICAV 0,42 8,85 -5,66 10,59 3,56 0,90 -8,84 23,31 7,36 -14,99

Benchmark 4,26 5,24 -9,19 4,85 5,05 5,40 -10,63 21,24 12,23 -16,64
De getoonde prestatiegegevens houden geen rekening met de commissies en kosten die worden gemaakt bij de
uitgifte en inkoop van participaties. Rendementen kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoer-
schommelingen. De investering betreft de verwerving van participaties in een fonds en niet in een bepaalde
onderliggende waarde.
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Bron: *Invesco. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de wettelijke documenten voor meer informatie
over kosten. 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%. De gegevens inzake
risicospreiding en portefeuille-indeling zijn berekend per 1 maart 2023. Groei vertegenwoordigt naar kapitaal gewogen aandelenbèta en long put-opties. Defensief
staat voor staatsobligaties en aandelenfactorpremies. Real Return vertegenwoordigt goederen.

Risico blootstelling van het fonds in %*

g Groei
g Defensief
g Rendement

NIW en kosten
Huidige NIW
EUR 12.65 
Hoogste NIW
EUR 14.79 (05.04.22)
Laagste NIW
EUR 12.11 (28.09.22)
Minimumbelegging 2

EUR 1,000
Instapkosten
Max 5.00%
Jaarlijkse beheerkosten
0,62%
Lopende kosten 3

0.90%

Risico blootstelling*
in % Risico Verdeling

Groei 3,66 46,74

Defensief 1,45 18,48

Rendement 2,72 34,77

Portefeuilleverdeling*
in %

Aandelen 43,02

Japan 11,33

VS 10,08

Opkomend 8,04

Verenigd Koninkrijk 7,30

Europa 6,28

Opties 17,29

Obligaties 51,32

Duitsland 11,17

Verenigd Koninkrijk 10,49

Japan 8,48

Australië 8,25

Canada 7,04

VS 5,88

Commodities 26,61

Landbouw 10,17

Energie 9,85

Industrial Metals 4,58

Edelmetalen 2,01
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Belangrijke informatie
1Het Invesco Global Asset Allocation Team bestaat uit portefeuillebeheerders CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon,
Christian Ulrich en John Burrello. *Afgebeeld op de foto.
2De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatie over de
minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.
3Het cijfer Lopende Kosten omvat de jaarlijkse beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten. Het is een percentage
van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.

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. Alle gegevens dateren van 31 maart 2023 tenzij anders vermeld.

Vorige benchmark : 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) tot 13 oktober 2021. 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. 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-informatiedocument (Eid), het
prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy bij Invesco Management S.A., Dutch Branch, Vinoly Building
Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands. Tel: +31 20 888 0221 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-
informatiedocument (Eid) 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
Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Luxemburg. 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. Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen
en de relevante risico's de aandelenklassespecifieke documenten met Essentiële-informatiedocument (Eid) (beschikbaar in de lokale taal), de
jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de
rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten
beëindigen. 

© 2023 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.


