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VERMOGENSBEHEERDER 
Northern Trust Global Investments Limited is aangesteld als Vermogensbeheerder van het NT Emerging 
Markets Custom ESG Equity Index Fund (het Fonds).   
DOELSTELLING VAN DE BELEGGING 
Het doel van het NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund is nauw aan te sluiten bij het 
risico en het rendement van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index – een custom index berekend 
en gescreend door MSCI en Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) op basis van Environmental, 
Social en Government criteria (ESG) die door Northern Trust zijn geselecteerd waarbij bedrijven die de 
gestelde criteria betreffende milieu, maatschappelijke aspecten en corporate governance overschrijden 
worden uitgesloten.  
Het Fonds belegt haar vermogen voornamelijk in bedrijven die zijn opgenomen in de index en maakt 
gebruik van interne optimalisatietechnieken om de kosten te minimaliseren en risico's te reduceren. 
De Index is gericht op het repliceren van de de MSCI Emerging Markets Index (de "Parent Index"), maar 
zal bedrijven uitsluiten welke niet voldoen aan vastgestelde criteria. Op basis van de vooraf vastgestelde 
ESG-criteria, wordt het volgende uitgesloten van de Index: i) Bedrijven die in strijd zijn met UN Global 
Compact Principes, als gevolg van betrokkenheid bij geclassificeerde “zeer ernstige” overtredingen op het 
gebeid van milieu, mensenrechten & maatschappelijke aspecten, arbeidsrecht en governance. ii) bedrijven 
die 5% of meer aan inkomsten genereren vanuit de productie van tabak, of meer inkomsten halen uit de 
distributie van, de levering van de belangrijkste basis materialen voor het produceren van tabak iii) 
bedrijven die clusterbommen, landmijnen, kernwapens, wapens met verarmd uranium, biologische / 
chemische wapens, of de bijbehorende componenten te produceren. 
Daarnaast zullen bedrijven worden uitgesloten welke niet in overeenstemming  
zijn met een van de volgende drie criteria: (i) de individuele aandeelhouders  
van de betrokken onderneming mogen niet meer dan 50% van de stemrechten  
in bezit hebben, (ii) meer dan één derde van de raad van bestuur van het  
betreffende bedrijf moet onafhankelijk zijn, en (iii) de desbetreffende  
onderneming moet een benoemingscomité, auditcomité en  
remuneratiecomité hebben. Deze uitsluiting lijst is ongelimiteerd en  
onderhevig aan verandering. 
 

1 maand 
(%)  

3 maand 
(%)  

YTD 
(%)  

1 jaar 
(%)  

3 jaar * 
(%)  

sinds 
oprichting

(%)* 

Performance in EUR  

Portefeui l le- informatie 

Aantal aandelen 771 799 

Gemiddelde 
kapitalisatie 14737,4 14228,5 

Trailing PE 14,4 14,3 

P/B ratio 1,8 1,7 

Dividendopbrengst *** 2,2 2,2 

Prognose EPS-groei 16,9 16,8 

Rendement op het 
eigen vermogen 15,4 15,4 

5 jaar beta - - 

t ien belangr i jks te  hold ings 

Tencent Holdings Ltd. 6,0 

Samsung Electronics Co., Ltd. 4,7 

Alibaba Group Holding Ltd. 
Sponsored ADR 4,2 

Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Co., Ltd. 3,8 

Naspers Limited Class N 2,4 

China Construction Bank Corporation 
Class H 1,5 

Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A 1,3 

China Mobile Limited 1,3 

Industrial and Commercial Bank of 
China Limited Class H 1,2 

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,1 

Domicilie Ierland 

Oprichting 8 januari 2014 

Juridische structuur ICVC 

Regelende structuur icbe 

Omvang fonds €1,07b 

Benchmark MSCI Emerging Markets 
Custom ESG index 

Handelsfrequentie Dagelijks 

Handelstijdstip 
14.00 uur Ierse tijd op de 
werkdag voor de 
transactiedag 

Minimum eerste 
belegging $100000 

Minimum 
vervolgbelegging $1000 

ISIN IE00B8MZ9L26 

SEDOL Volgt 

Bloomberg Ticker NTEMEEB 

Basisvaluta USD 

Aangeboden valuta GBP/EUR/USD 

Portefeuillemanager Nick Dymond 

Fonds -2.11 3.07 18.01 18.86 7.98 10.01 

Index -2.10 3.10 18.06 18.91 8.06 10.09 

Kernfei ten 

30 NOVEMBER 2017 

Rendement wordt getoond op basis van bruto getallen. Raadpleeg de prospectus van het Fonds voor pri jsinformatie.  
 
*Prestat ies van Fonds en Index te berekenen vanaf de opricht ing van het fonds. 

Inception Oprichtingsdatum is indicatief voor de 
financieringsdatum op de aanvankelijke aandelenklasse 
 

BELEGGERSPROFIEL 
Beleggers met een redelijke tolerantie ten aanzien van volatiliteit van de 
nettovermogenswaarde die op zoek zijn naar een belegging op 
middellange tot lange termijn met posities in gespreide indexaandelen in 
opkomende markten in het large-cap en mid-cap spectrum. Ontwikkeld 
voor institutionele beleggers zoals nationale en multinationale 
ondernemingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, 
staatsfondsen, liefdadigheidsinstellingen en sub-advisory. 

‘De r isico-indicator  i s berekend met  
behulp van  de r epresen ta t ieve share 

class A Eur ’   

*** Het dividendrendement wordt berekend door Factset als een 
gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van de 
aandelen in de portefeuille en de index 



China 31,5 

Korea 15,8 

Taiwan 12,1 

Indië 8,6 

Zuid-Afrika 7,3 

Brazilië 5,3 

Rusland 2,8 

Mexico 2,7 

Thailand 2,4 

Maleisië 2,4 

Indonesië 2,2 

Polen 1,2 

Chili 1,1 

Filippijnen 0,9 

Verenigde Arabische 
Emiraten 0,7 

Turkije 0,7 

Qatar 0,5 

Colombia 0,4 

Hongarije 0,4 

Peru 0,4 

Griekenland 0,3 

Tsjechische Republiek 0,2 

Egypte 0,1 

Pakistan 0,1 

Financiele Instellingen:
24,3

Luxe
consumentengoederen:
10,9
Gezondheidszorg: 2,6

Energie: 5,7

Consumentengoederen
: 5,5

Industrials: 4,9

Informatie Technologie:
29,7

Grondstoffen: 6,2

Telecommunicatie: 5,1

Nutsbedrijven: 2,4

Vastgoed : 2,9

* 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. 

Speci f icat ie  van sectoren 
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PORTEFEUILLEMANAGER 
Northern Trust beheert alles portefeuille wereldwijd volgens dezelfde methodiek en 
processen, zodat elk teamlid e. Het NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index 
Fund wordt in Londen beheerd door het Equities Management team geleid door Nick 
Dymond.   
 
TOELICHTING PORTEFEUILLEMANAGER 
Voor de opkomende economieën was november een bewogen maand. De economische 
activiteit in Brazilië nam toe in de eerste negen maanden van het jaar terwijl de inflatie 
en de rentetarieven daalden. De IBC-Br, een graadmeter voor het bbp die de centrale 
bank hanteert om de economische activiteit te meten, steeg met 0,61% in de eerste 
negen maanden van het jaar en steeg in september met 0,4% ten opzichte van augustus. 
Nadat de Braziliaanse economie in 2015 met 3,5% en in 2016 met 3,6% was 
gekrompen, werd dit jaar een herstel ingezet dankzij de lage rente en inflatie die het 
consumentenvertrouwen versterkten. Het bruto binnenlands product stijgt dit jaar naar 
verwachting met 0,73% en in 2018 met 2,50%, volgens de enquête die wekelijks onder 
economen wordt verricht door de centrale bank. De Braziliaanse centrale bank 
herhaalde dat een matige afbouw van het verruimingsbeleid gepast lijkt voor de 
vergadering van december en gaf aan dat het nog steeds waarschijnlijk is dat het Selic-
tarief met 50 basispunten zal worden verlaagd tot een historisch laagtepunt van 7%. 
Signalen omtrent de rentebeslissingen voor 2018 geeft de bank voorlopig echter nog 
niet af, waarmee de bank de mogelijkheid openlaat van een renteverlaging volgend jaar, 
wanneer de economie zich herstelt met een beheerste inflatie. 
 
In India veerde de economische groei opnieuw op na het laagste groeicijfer in de 
afgelopen drie jaar, wat de centrale bank voldoende ruimte geeft om de rente 
ongewijzigd te laten op 6 december nu het land een kleine stijging van de inflatie kent.  
Het bruto binnenlandse product van de derde Aziatische economie nam toe met 6,3% 
tussen juli en september ten opzichte van het vorige jaar. Gezien deze cijfers 
verwachten beleggers dat de RBI-gouverneur Urjit Patel een agressiever rentebeleid zal 
aankondigen bij de volgende renteherziening. De referentierente bevindt zich op zijn 
laagste punt in zeven jaar terwijl de inflatie van de consumentenprijzen is gestegen tot 
het hoogste peil in de afgelopen zeven maanden. Hiermee komt de rente stilaan in de 
buurt van het streefcijfer van 4% van de centrale bank voor de middellange termijn. 
Met deze cijfers in het achterhoofd lijkt de centrale bank over zeer weinig ruimte te 
beschikken om de rentetarieven onmiddellijk te verlagen. 
  
    
 
Meer informatie 
Meer informatie is verkrijgbaar op www.northerntrust.com/pooledfunds of neem 
contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Northern Trust. 

Verenigd 
Koninkrijk Benelux/Overig Noord-Europa Midden-Oosten Azië 

Stephen O'Leary 
Aaron Overy 

Gerard Van Leusden 
or Arnaud Bizet Erik Norland  Jean-Paul Hobeika  Bert Rebelo 

Benze Lam 

SO50@ntrs.com 
AO30@ntrs.com 

GV34@ntrs.com  
or AB233@ntrs.com EN12@ntrs.com JH332@ntrs.com BR25@ntrs.com 

BL82@ntrs.com 

+44 207 982 2676 
+44 207 982 2514 

+31 20 794 1041 
+31 20 794 1042 +46 8 5051 6488  +971 2 509 8260 +613 522 918 2951 

+852 2918 2970 

© 2017 Northern Trust  Corporat ion.  Northern Trust  Asset  Management is composed of  Northern Trust  Inv estments,  Inc. ,  Northern Trust  Global  Inv estments Limi ted,  Northern Trust  Global  Inv estments 
Japan, K.K. ,  NT Global  Adv isors,  Inc. ,  50 South Capi tal  Adv isors,  LLC, and personnel  of  The Northern Trust  Company of  Hong Kong Limi ted and The Northern Trust  Company.  This mater ial  is di rected 
to el igible counterpart ies and professional  cl ients only and is not  intended for retai l  c l ients.  For Asia-Paci f ic markets,  i t  is di rected to expert ,  inst i tut ional ,  professional  and wholesale inv estors only and 
should not  be rel ied upon by retai l  c l ients or inv estors.  For legal  and regulatory informat ion about our of f ices and legal  ent i t ies v isi t  northerntrust .com/disclosures.  The Fund is a sub-fund of  Northern 
Trust  Inv estment Funds plc which is a regulated col lect iv e inv estment scheme in I reland under Central  Bank of  I reland UCITS regulat ions.  Past  performance does not  guarantee future resul ts.  
Information contained herein has been obtained f rom sources bel iev ed to be rel iable,  but  i ts accuracy and completeness are not  guaranteed.  Informat ion is only current  as of  the date stated and is 
subject  to change wi thout  not ice.  Fund performance data prov ided herein should not  be rel ied upon as a basis for inv estment decisions;  performance data may be rev ised.  This informat ion does not  
const i tute a recommendat ion for any inv estment st rategy or product  described herein.  This informat ion is not  intended as inv estment adv ice and does not  take into account an inv estor 's indiv idual  
ci rcumstances.   The prospectus in av ai lable in Engl ish and the key inv estor information document is av ai lable in [Engl ish,  Danish,  Dutch,  I tal ian,  German, Spanish and Swedish]  at  
www.northerntrust .com/pooledfunds.  

Issued in the Uni ted Kingdom by Northern Trust  Global  Inv estments Limi ted.   

Specif icatie van landen% 
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