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BELEGGINGSDOELSTELLING
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nauwkeurig benaderen van het risico en

rendement van de FTSE RAFI (Research Affiliates Fundamental Index) Europe Index -

QSR waarbij netto-dividenden worden herbelegd (de Index). Het fonds belegt zijn vermogen

hoofdzakelijk in bedrijven die tot de Index behoren en kan eigen optimalisatietechnieken

toepassen voor het minimaliseren van kosten en verminderen van risico's.
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Kernfeiten

Domicilie Ierland

Share Class Oprichting15 januari 2016

Juridische structuur
Common Contractual

Fund

Regulerende structuur UCITS

Omvang fonds €734,84m

Benchmark
FTSE RAFI Europe Index

- QSR

Handelsfrequentie Dagelijks

Handelstijdstip
24 Ierse tijd op de

Handelsdag

Minimum eerste

belegging
€30m

Minimum

vervolgbelegging
€100000

ISIN IE00BWVFHG28

Share Class Valuta EUR

Aangeboden valuta USD/GBP/EUR

Portefeuillemanager Nick Dymond

Fonds-informatie

Fonds Index

12,0 12,0Prognose EPS-groei

14,6 14,6Trailing PE

21530,4 21541,3Gemiddelde

kapitalisatie

1,4 1,4P/B Ratio

3,7 3,7Dividendopbrengst***

11,3 11,3
Rendement op het eigen

vermogen

476 476Aantal aandelen

- -5 jaar beta

Tien belangrijkste holdings %

Royal Dutch Shell Plc Class A 4,3

BP p.l.c. 2,7

HSBC Holdings Plc 2,4

Banco Santander S.A. 2,3

Total SA 2,2

Daimler AG 1,6

Nestle S.A. 1,5

Allianz SE 1,5

Vodafone Group Plc 1,4

Novartis AG 1,3

Resultaten worden berekend vanaf de introductie van de aandelenklasse. Alle getoonde cijfers zijn na aftrek van kosten. Raadpleeg het prospectus van

het fonds voor koersinformatie. Bij perioden langer dan één jaar worden de resultaten op jaarbasis weergegeven. Resultaten uit het verleden bieden geen

garantie voor toekomstige resultaten. Indexrendementen omvatten geen adviesvergoedingen, transactie- of andere kosten. Het is niet mogelijk om

rechtstreeks in een index te beleggen.

*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het fondsniveau als een gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van de aandelen binnen de

portefeuille en index
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Landen %

Verenigd Koninkrijk 30,3

Frankrijk 17,0

Duitsland 16,0

Zwitserland 8,9

Spanje 6,8

Italië 6,4

Nederland 4,3

Zweden 3,6

Noorwegen 1,5

Finland 1,4

Denemarken 1,3

België 1,1

Oostenrijk 0,5

Ierland 0,5

Portugal 0,3

northerntrust.com/fgrfunds

© 2017 Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management bestaat uit Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global
Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC en medewerkers van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited en The Northern Trust Company. Ga naar www.northerntrust.com/disclosures voor informatie over wet-

en regelgeving met betrekking tot onze vestigingen en juridische entiteiten. Het Fonds is een subfonds van Northern Trust UCITS Common Contractual Fund dat in Ierland een gereglementeerde instelling voor collectieve
belegging is onder de icbe-regelgeving van de Central Bank of Ireland. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij
betrouwbaar achten, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. De informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde

gegevens over fondsprestaties vormen geen geschikte basis voor het nemen van beleggingsbeslissingen. De prestatiegegevens worden mogelijk herzien. Deze informatie houdt geen advies in met betrekking tot
beleggingsstrategieën of producten die in dit document worden beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de belegger. Het prospectus
is beschikbaar in het Engels en het document met essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het [Engels, Deens, Zweeds, Nederlands en Duits] via www.northerntrust.com/pooledfunds.

Voor beleggers in Nederland: Het Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland aan het publiek ter verkoop te kunnen aanbieden, en het Fonds is derhalve een icbe als
bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.

Sectoren %

Energie 12,3

Gezondheidszorg 7,0

Industrials 10,8

Grondstoffen 8,4

vastgoed 1,1

Nutsbedrijven 6,0

Informatie Technologie 1,9

Telecommunicatie 5,5

Luxe Consumentengoederen 10,4

Consumentengoederen 8,3

Financiele Instellingen 28,4

* Verdeling van landen of sectoren komen

mogenlijk niet uit op 100%, dit doordat in sommige

gevallen het fonds een kleine allocatie naar futures

kan hebben.

PORTEFEUILLEMANAGER
Northern Trust voert het portefeuillebeheer in teamverband uit om een consistente dekking

en performance te garanderen. Het Northern Trust Europe Fundamental Index Fund wordt

vanuit Londen beheerd door het Equities Management team onder leiding van Nick

Dymond

TOELICHTING PORTEFEUILLEMANAGER

In de notulen van de monetaire beleidsvergadering in januari werden geen substantiële

beleidswijzigingen aangekondigd. De notulen bevestigden de aanhoudende kracht van de

economische groei en vermeldden dat de risico's ten aanzien van de groeivooruitzichten globaal in

evenwicht waren. Sommige leden spraken tijdens de vergadering in januari hun steun uit voor een

wijziging in de forward guidance vanwege het toegenomen "vertrouwen in een duurzame verandering

van de inflatietrend". Het comité is van mening dat, gegeven de beperkte inflatiedruk, dergelijke

beleidswijzigingen prematuur zijn, maar dat er in de komende maanden waarschijnlijk gesproken gaat

worden over geleidelijke aanpassingen. Verder bleef de Raad van Bestuur gericht op valuta-

appreciatie en werd de volatiliteit van de euro nauwgezet in de gaten gehouden. EU-leiders kwamen

deze maand bijeen en openden het debat over de EU-begroting voor de komende periode van zeven

jaar die in 2021 begint. De EU-leden uit Oost-Europa riepen de rijkere landen op om de tekorten op te

vangen die door de Brexit ontstaan. Er is echter geen overeenstemming tussen de EU-leden over hoe

dit moet worden aangepakt. De Europese Commissie komt in mei met een gedetailleerd voorstel,

maar complexe onderhandelingen zullen naar verwachting onvermijdelijk zijn.

De bbp-groei voor het vierde kwartaal werd naar boven bijgesteld naar 0,6% op kwartaalbasis, terwijl

de industriële productie in december positief verraste (0,4% op maandbasis). Het voorlopige cijfer

voor de algemene inflatie in de eurozone daalde in februari van 1,3% naar 1,2% op jaarbasis, terwijl

de kerninflatie stabiel op 1% op jaarbasis bleef. De voorlopige samengestelde PMI viel wat tegen en

kwam in februari uit op 57,5, een daling van 1,3 punt ten opzichte van de hoogste waarde in januari.

Dit kwam door een lagere productie in de dienstensector en de industrie. De IFO-indicator voor het

ondernemersklimaat daalde naar 115,4, maar bevindt zich nog steeds boven de historische niveaus.

Dit is in lijn met de laatste resultaten van de ZEW-enquête, die wezen op een normalisatie in zowel

huidige beoordeling als verwachtingen (respectievelijk 92,3 en 17,8). De brede neerwaartse trend in

de werkloosheid die in de afgelopen twaalf maanden in de eurozone kon worden opgetekend, zette in

januari door en kwam uit op 8,6%.

Meer informatie

Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds

Of neem contact op met uw beleggingsadviseur.

Verenigd

Stephen O'Leary

Aaron Overy

so50@ntrs.com

AO30@ntrs.com

+44 207 982 2676

+44 207 982 2514

Benelux/Overig

Gerard Van Leusden

Arnaud Bizet

gv34@ntrs.com

ab233@ntrs.com

+31 20 794 1041

+31 20 794 1042

Noord-Europa

Erik Norland

EN12@ntrs.com

+46 8 5051 6488

Midden-Oosten

Jean-Paul Hobeika

JH332@ntrs.com

+971 2 509 8260

Azië

Bert Rebelo

Benze Lam

BR25@ntrs.com

BL82@ntrs.com

+613 522 918 2951

+852 2918 2970
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