
Petroleo Brasileiro Sa Adr 1,0% Brazilië 7,4%

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer 

schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets 

voor de toekomst. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare 

informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 

belegging(en).

Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het 

Basis en Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Unit 

Linked Beleggingsfondsen’. De begrippenlijst kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.

Reliance Industries Ltd 1,2% Taiwan 11,4%

Industrial and Commercial bank of China 1,2% India 9,2%

China construction bank 1,6% China 33,2%

China Mobile ltd 1,4% Zuid-Korea 13,2%

Samsung Electronics 3,7%

Taiwan Semiconductor 3,5%
Landenverdeling

Naspers ltd 1,9%

Tencent Holdings Ltd 4,7% Nutsbedrijven 3,5%

Alibaba Group 4,2% Onroerend goed 3,0%

Basismaterialen 7,7%

Top 10 grootste belangen
Industrie en dienstverlening 5,6%

Consument defensief 5,4%

Benchmark rendement 11,91% 11,91% 1,42% 11,23% 8,02% Energie 8,9%

Netto fondsrendement 11,29% 11,29% 0,70% 11,72% 7,59%

Bruto fondsrendement 11,41% 11,41% 1,15% 12,21% 8,07% Consument cyclisch 12,9%

Communicatiediensten 11,5%

Sectorverdeling
Rendement

Financiele dienstverlening 24,8%

Q1 2019 Year-to-date 12mnd 36mnd 60mnd Informatie technologie 15,1%

Ontwikkeling koers fonds
Kosten

Lopende kosten 0,45%

Verantwoord Beleggingsbeleid

Wij voeren een uitgebreid verantwoord beleggingsbeleid, met 

aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur. Lees 

meer over ons verantwoord beleggingsbeleid op 

/https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/VB

Totaal belegd vermogen € 251.387.316

Aantal units 7.519.578

3-12-2012

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. 

Inkomsten worden herbelegd.

Benchmark MSCI Emerging Markets NR Index 

(EUR)

Koers € 33,55

Achmea Opkomende Markten Aandelen Fonds

1e kwartaal 2019

Ontwikkelingen markt en fonds Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco QI Institutional 

Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund, dat 

wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in 

opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met 

name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-

Europa.

Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling 

van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een 

outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke 

waarde van het fonds, conform de voor-waarden welke zijn 

uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.

Over het eerste kwartaal behaalde het fonds een performance van 11,29%, lager dan de benchmark 

die 11,91% noteerde. De aandelenkoersen van de landen die deel uitmaken van de MSCI 

Opkomende Markten Index vonden hun weg in het eerste kwartaal weer omhoog. De index noteerde 

fors hoger maar bleef qua resultaat achter bij de index in ontwikkelde markten. Colombia behaalde in 

euro’s het hoogste rendement met een plus van circa 27% gevolgd door China waar de index met 

ruim 20% in waarde steeg. 

De Chinese index profiteerde duidelijke van de toegenomen interesse in lokale aandelen als gevolg 

van de uitbreiding van China in de opkomende markten index later dit jaar. Turkije behoorde tot de 

weinige verliezers. De Turkse lira stond wederom onder druk en de Turkse index sloot het eerste 

kwartaal af met 1,1% in het rood..

Gemeten over het eerste kwartaal bleef het fonds achter bij de index. Met name de selectie van 

aandelen in China zorgde voor het achterblijvende resultaat. De sectoren consumentengoederen, 

financiële dienstverlening en communicatie namen het grootste deel van de negatieve relatieve 

performance voor hun rekening. 

Kerngegevens per 31-03-2019

Fondstype Aandelen

Oprichtingsdatum
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