ASIEN
Asien – stærkt lederskab og rivende udvikling
C WorldWide afdeling Asien har fået 5 stjerner ud af 5 mulige
af Morningstar, og ligger helt i top på tre, fem og syv år i IFBs
afkaststatistik* blandt danske afdelinger med asiatiske aktier.

Samlet har afkastet de tre seneste år været 36,9 pct. hvor markedet
har givet 24,1 pct. Et akkumuleret merafkast på 12,8 procentpoint.
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Investeringsstrategi baseret på indsigter
Investeringsfilosofien er baseret på en række forskellige investeringsindsigter forankret i en analyse af langsigtede trends samt
mere kortsigtede temaer i Asien. For at drage fordel af disse indsigter, er det ofte nødvendigt at investere i de mindre og mellemstore
virksomheder. Derfor investerer afdeling Asien i ca. 35-70 forskellige selskaber, som drager fordel af trends i regionen. Nogle af de
vigtigste aktuelle trends er boligmarkedet, underleverandører til
smartphone-industrien, infrastruktur og miljø.

Asien – en region i rivende udvikling
Asien er et vækstlokomotiv og står over for et markant vækstpotentiale de kommende 10-20 år. Det særlige ved Asien er, at regionen består af en lang række lande, som befinder sig i en tidlig
fase af den økonomiske vækstcyklus, og som har et udviklingspotentiale på linje med regionens udviklede lande. Vores Asienafdeling giver således adgang til et bredt investeringsunivers med
attraktive muligheder. Med et befolkningstal på 3,6 mia. rummer
regionen ca. 50 pct. af jordens befolkning, og knap halvdelen er
under 30 år. Med befolkningens store tro på fremtiden understøtter demografien investeringer i selskaber, som kan profitere af et
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voksende indenlandsk forbrug i de asiatiske lande. Vi forventer, at
væksten i det indenlandske forbrug fremover vil spille en altafgørende rolle for Asien og verdensøkonomien.
Ved at vælge afdeling Asien får du fordelen af vores forvalteres
mangeårige erfaring med at udvælge de aktier, som tilbyder de
mest attraktive investeringsmuligheder i netop denne region.

Afkast i pct. pr. 30.06.2016		 1 år

3 år

5 år

7 år

C WorldWide/Asien		

-8,3

36,9

69,4

136,4

Benchmark**		 -12,0

24,1

30,5

94,1

Merafkast (i pct.point)		

3,7

12,8

38,9

42,3

Risiko – standardafvigelse i pct. p.a. pr. 30.06.2016			

3 år

5 år

7 år

C WorldWide/Asien			 16,4

17,4

16,6

Benchmark**			 14,7

15,3

15,1

*IFB statistik, kategori: Fjernøsten. Faktiske afkast pr. 30.06.2016. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
**Benchmark er MSCI AC Asia ex. Japan inkl. geninvesterede nettoudbytter.

ASIEN
CWW/Asien – kort og godt
n

Strategi baseret på indsigter og 35-70 aktier

FAKTA

n

Troværdig aktiv forvaltning med høj Active Share*

Fondskode

n

Region med gode vækstmuligheder

n

Investerer typisk i store og mellemstore selskaber

Active Share* pr. 30.06.2016

n

Udnytter langsigtede trends og kortsigtede temaer

Benchmark

n

Erfarent forvalterteam

Emissionstillæg

1,45 %

n

Morningstar RatingTM på 5 stjerner pr. 30.06.2016

Indløsningsfradrag

0,75 %

DK0060057644

Afdelingens start

7. december 2006

Risikomærkning

Gul
77,6 %
MSCI AC Asia ex. Japan

Årlige adm. omkostninger (p.a. 2016)
ÅOP

2,0 %
2,38 %

Indsigt giver overblik

*Active Share udtrykker fra 0-100, hvor aktivt en afdeling er forvaltet.

Hvis du ønsker løbende at blive orienteret om udviklingen i foreningens afdelinger, kan du tilmelde dig vores n
 yhedsbrev på
cww.dk/tilmeld-nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er gratis og frem
sendes elektronisk hver 14. dag.

For en nærmere beskrivelse af investeringsstrategiens risici henvises til
afdelingens centrale investorinformation og prospekt på cww.dk.

Investering i CWW/Asien
Andele i afdeling C WorldWide/Asien kan købes via
din netbank eller gennem dit pengeinstitut. Læs mere på
cww.dk/bliv-investor.

10 største positioner pr. 30.06.2016

Vægt i pct.

Samsung Electronics

6,2

Taiwan Semiconductor

5,7

Tencent Holdings

5,1

China Overseas Land & Investment

4,2

Sunny Optical Tech

4,1

Tung Thih Electronic

3,9

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte
AIA Group
C WorldWide direkte på tlf: 35 46 35 46 eller på info@cww.dk

3,1

China Mobile

2,8

Largan Precision

2,8

Alibaba - ADR

2,7
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