
Hoe behaalt u kapitaalgroei en beperkt u tegelijkertijd het neerwaarts risico in volatiele markten? Het Multi Asset team is 
vrij om alle investeringsideeën te overwegen, overal ter wereld, zonder beperkingen in beleggingscategorieën. Het team 
identificeert dan wat de beste manier is om deze ideeën te combineren in een breed gespreide portefeuille en rekening 
houdend met de te beheren risico's.

Invesco Global Targeted Returns Fund

De doelstelling van het compartiment is een positief totaalrendement te 
verwezenlijken in alle marktomstandigheden, over een voortschrijdende 
periode van 3 jaar. Het richt zich op een brutorendement van 5% per jaar 
boven dat van de 3-maandelijkse EURIBOR (of een equivalente 
referentievoet) met minder dan de helft van de volatiliteit van de 
wereldwijde aandelen, over diezelfde periode.

Gebruik de kracht van nieuwe ideeën

Sterke diversificatie en nauwlettend risicobeheer
Vanuit een combinatie van ideeën en met behulp van traditionele en 
afgeleide instrumenten stelt het multi-asset-team1 een portefeuille samen 
waarin door sterke diversificatie het risico verminderd wordt.

Realistische beleggingshorizonten
De in het compartiment toegepaste ideeën bieden de mogelijkheid om 
binnen de gestelde horizon van 3 opeenvolgende jaren de eigen 
doelstellingen na te streven.

De aangewezen strategie met de aangewezen personen
Het multi-asset-team kan beroep doen op een rijke ervaring en bewezen 
competentie wat het beheer van multi-asset-fondsen betreft. We zijn ervan 
overtuigd dat het rendement van de belegging afhangt van de 
aanwezigheid van uitstekende ideeën en van de strikte toepassing hiervan, 
waardoor elk idee een eigen plaats in de portefeuille krijgt.

Doelstelling van het compartiment

Maart 2017

Waarom het Invesco Global Targeted 

"Echte diversificatie kan slechts verkregen worden via een soepele
aanpak door te beleggen in een bredere waaier aan activa."

Hoofd van het Multi Asset team
Invesco Asset Management Ltd., Henley

1 Invesco Asset Management Ltd., Henley-on-Thames, Verenigd Koninkrijk.

Dave Jubb, David Millar en Richard 
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Evolution van de NIW sinds lancering
Basis 100 op 18/12/2013

Invesco Global Targeted Returns Fund
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Invesco Global Targeted Returns Fund

Kenmerken van 

Voor meer informatie kijk op www.invesco.be of raadpleeg een financieel 
dienstverlener

Beheerder Dave Jubb, David Millar en 
Richard Batty

Lanceringsdatum 18 december  2013

Valuta EUR

Volume (op 31/03/2017) EUR 6,21 mld

Beheerkosten 1,4% 

Instapkosten 0% tot max. 5,00%

Beurstaks Kap :1.32% (max 4000 EUR); 
Dist: 0%

Lopende kosten 1,56% )

Initiële minimale investering 1000 EUR

71 2 3 4 5 6

Risico- en rendement-indicator Bron: Invesco (op 31/03/2017)

Lager risico Hoger risico

Potentieel lager / potentieel hoger rendement

2,4 3,0 - 3,8Compartiment

Actuarieel rendement (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar
Sinds 

lancering

Swing Pricing* max. 2% van de NIW

2 Bron: Morningstar, A-Aandelen, gegevens uitgedrukt in Euro. Evolutie van 18/12/2013 tot 31/03/2017. Prestaties van het 
compartiment: geherinvesteerde bruto inkomsten.
3  Morningstar, A-Aandelen, kap., in Euro. Prestaties van het compartiment: Exclusief instapkosten en beurstaks,
geherinvesteerde bruto inkomsten. Deze aandelenklasse werd gelanceerd op 18 december 2013.
Omdat de prestatiesgegevens niet alle vier kwartalen dekken in 2013, zijn ze vanaf het jaar 2014 beschikbaar.
Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde bruto inkomsten. Tevens worden de actuariële
rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekening houdend met de beheerskosten en commissie.

Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstige resultaten en kunnen 
misleidend zijn.
Belangrijke informatie
* Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken bij de 
verkoop van grote volumes.
Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst 
en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts 
worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste 
jaarverslag zijn verkrijgbaar in het nederlands, frans en engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en bij 
Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 
70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC 
INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Fysieke beleggers in het compartiment
zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie 
aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten (voor kapitalisatie en 
distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in
De Tijd, L’Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (02 641 01 70 of 
info@bru.invesco.be) ofmet de externe ombudsman (02 545 77 70 of ombudsman@ombudsfin.be). Dit document is uitgegeven in 
België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be. Morningstar 
rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.

Uitstapkosten 0.00% 

 De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen 
als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde 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.

 De gevolgen van inflatie kunnen leiden tot een daling in de waarde van uw 
belegging.

 Aangezien een deel van het compartiment blootgesteld kan zijn aan 
minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke 
schommelingen in de waarde van het compartiment te aanvaarden.

 Het compartiment kan beleggen in schuldinstrumenten, waaronder 
hoogrentende obligaties, die van lagere kredietkwaliteit zijn, wat kan 
leiden tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment.

 Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door 
wisselkoersschommelingen.

 Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met 
een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de 
waarde van het compartiment veroorzaken.

 Het compartiment zal beleggen in financiële derivaten (complexe 
instrumenten), mogelijk met een groot hefboomeffect, wat leidt tot grote 
schommelingen in de waarde van het compartiment.
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