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RZL Opkomende Landen Aandelenfonds belegt via Schroder International 
Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc in een gespreide portefeuille van 
aandelen en beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. 
Minimaal twee derde van het fonds (exclusief contanten) wordt belegd in 
aandelen van ondernemingen zonder voorkeur voor een bepaalde sector of 
grootte van de onderneming. Het fonds kan ook beleggen in andere 
financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden.  
Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan 
dat van de benchmark. De vermogensbeheerder voert binnen een vastgesteld 
risicokader een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling 
te kunnen voldoen. 

Rendement en risico karakteristieken

De legenda geeft aan voor hoeveel 

procent het fonds voldoet aan de 

Fundamentele Beleggingsbeginselen 

(ESG-criteria)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied 

van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze 

thema’s kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden 

beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. 

Standaard deviatie 36m 17,68%

Sharpe ratio 36m  0,37

 2019 2018 2017 2016 2015

Fonds 24,75%-12,56%23,44%13,98%-3,16%
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RZL Opkomende Landen Aandelenfonds is een subfonds van RZL Beleggingsfondsen N.V. De  beheerder van RZL Opkomende Landen Aandelenfonds is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en RZL Opkomende 

Landen Aandelenfonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag 

niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De  waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 31 december 2020, tenzij anders aangegeven.  1) Op basis van meetkundig 

gemiddelde. 


