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BELEGGINGSDOELSTELLING
De beleggingsdoelstelling van het Northern Trust World Custom ESG EUR

Hedged Equity Index Fund is het zo nauwkeurig mogelijk benaderen van de

risico- en rendementskenmerken van de MSCI

World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index* (de "Index"). *Dit is een

aangepaste index die wordt berekend en gecontroleerd door MSCI op basis van

door Northern Trust geselecteerde criteria

Op het gebied van milieu, maatschappij en governance, waarbij Bepaalde

bedrijven worden uitgesloten die niet worden geacht te voldoen Aan principes

van sociaal verantwoord ondernemen.

De Index streeft naar replicatie van de MSCI World Index (de “Ouderindex” ), maar sluit bedrijven uit

die niet aan de gestelde criteria voldoen. Op grond van de aangepaste criteria op het gebied van milieu,

maatschappij en governance worden bedrijven van de Index uitgesloten, wanneer zij: i) zijn betrokken bij

controverses op het gebied van milieu, mensenrechten, gemeenschapsrechten, arbeidsrechten,

ketenverantwoordelijkheid of governance die worden geclassificeerd als "zeer ernstig", ii) hun omzet

halen uit de productie van tabak, of 5% of meer van hun omzet halen uit de distributie, levering of

verkoop van tabak en van daaraan gerelateerde kernproducten, iii) clusterbommen, landmijnen, nucleaire

wapens, wapens met verarmd uranium, biologische/chemische wapens of onderdelen daarvoor

produceren. Deze uitsluitingslijst is niet uitputtend en onderhevig aan wijzigingen.
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Fund

Kernfeiten

Domicilie Ierland

Share Class Oprichting13 april 2017

Juridische structuur
Common Contractual

Fund

Regulerende structuur UCITS

Omvang fonds €1,69bn

Benchmark
MSCI World Custom

ESG Hedged Index

Handelsfrequentie Dagelijks

Handelstijdstip

24 uur lerse tijd op de

werkdag voor de

transactiedag

Minimum eerste

belegging
€30m

Minimum

vervolgbelegging
€100000

ISIN IE00BD0TT004

Share Class Valuta EUR

Aangeboden valuta USD/GBP/EUR

Portefeuillemanager Nick Dymond

Fonds-informatie

Fonds Index

12,3 12,4Prognose EPS-groei

18,3 18,3Trailing PE

22300,3 22317,7Gemiddelde

kapitalisatie

2,2 2,2P/B Ratio

2,3 2,3Dividendopbrengst***

15,9 15,9
Rendement op het eigen

vermogen

1597 1592Aantal aandelen

- -5 jaar beta

Tien belangrijkste holdings %

Apple Inc. 2,4

Microsoft Corporation 1,8

Amazon.com, Inc. 1,6

JPMorgan Chase & Co. 1,0

Facebook, Inc. Class A 1,0

Johnson & Johnson 0,9

Alphabet Inc. Class C 0,9

Exxon Mobil Corporation 0,9

Alphabet Inc. Class A 0,8

Bank of America Corporation 0,8

SHARE CLASS G EUR

¹ Om juridische redenen kunnen wij geen prestatiegegevens geven bij een trackrecord van minder dan

twaalf maanden. Bent u een bestaande belegger in dit fonds, of een distributeur van dit fonds, neem

dan contact op met uw reguliere vertegenwoordiger.
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Landen %

Verenigde Staten van Amerika 58,9

Japan 9,6

Verenigd Koninkrijk 5,5

Frankrijk 4,0

Duitsland 3,7

Canada 3,5

Zwitserland 3,1

Australië 2,4

Nederland 1,6

Hong Kong 1,4

Spanje 1,3

Zweden 1,0

Italië 0,8

Denemarken 0,7

Singapore 0,5

België 0,5

Finland 0,4

Noorwegen 0,3

Ierland 0,2

Israël 0,1

Oostenrijk 0,1

Nieuw Zeeland 0,1

Portugal 0,1

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 5,1

Gezondheidszorg 12,7

Industrials 9,8

Grondstoffen 4,8

vastgoed 3,2

Nutsbedrijven 3,2

Informatie Technologie 19,1

Telecommunicatie 2,9

Luxe Consumentengoederen 13,5

Consumentengoederen 7,6

Financiele Instellingen 18,1

* 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 World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund

wordt vanuit Londen beheerd door het Equities Management-team onder leiding van Nick Dymond.

TOELICHTING PORTEFEUILLEMANAGER

Na de FOMC-vergadering van maart verhoogde de Federal Reserve de rente met een kwart

procentpunt en gaf aan van plan te zijn om de rente in 2018 nog twee maal te verhogen. De bank

verhoogde de richtrente naar een bandbreedte van 1,5%-1,75% terwijl de nieuwe Fed-voorzitter

Jerome Powell zich optimistisch uitsprak over de huidige economische situatie en na zijn eerste

beleidsvergadering zei dat de Fed “de gulden middenweg probeert te volgen”. In de vergadering van

maart besloot het monetaire beleidscomité van de Bank of England (BoE) de rente op 0,5% te

houden, maar het lijkt erop dat de rente al in mei kan worden verhoogd. Het besluit van de BoE kwam

nadat premier Theresa May met andere Europese leiders in Brussel tot overeenstemming probeerde te

komen over een overgangsperiode tussen het Britse vertrek uit de EU in maart 2019 en het tijdstip

waarop een definitieve overeenkomst tot stand komt. De Europese Centrale Bank (ECB) nam een

flinke stap om de economische stimulering te beëindigen en stelt niet langer expliciet dat het

obligatieaankoopprogramma kan worden uitgebreid. Tegelijkertijd gaf de ECB aan verder bewijs te

willen zien dat de inflatie in de richting van de doelstelling stijgt en de activa-aankopen alleen te

zullen beëindigen als de prijsstijgingen goed op weg zijn naar de doelinflatie.

De Bank of Japan (BoJ) liet het monetaire beleid in maart ongewijzigd. Net als in januari stemde de

raad van bestuur ervoor om de kwantitatieve verruiming en het programma voor beheersing van de

rentecurve te handhaven en de rente onveranderd op -0,1% te houden. Ook de Australische centrale

bank (RBA) hield het rentetarief in maart op 1,5% omdat de loongroei en de inflatie laag blijven.

Gouverneur Philip Lowe van de RBA merkte op dat de werkloosheid naar verwachting zou toenemen

maar ook dat de lage loongroei “waarschijnlijk nog enige tijd zou aanhouden”. De Nieuw-Zeelandse

centrale bank stelde dat de economische groei waarschijnlijk stijgt en de arbeidsmarkt verder

verkrapt, hoewel de huizenmarkt geen overdreven ontwikkeling toont. De bank hield de richtrente

ongewijzigd op 1,75% en gaf aan dat de rente binnen afzienbare tijd niet zal veranderen.

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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