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Maandflash PSAF mei 2017
• Maandrendement van -1,5%. Lager dan 

benchmarkrendement
• Amerikaanse Regency Centers nieuw in 

portefeuille
• Microfinancieringsfondsen MKB, Fintech en 

kostenbesparing

Koersen – rendement
Het rendement van het Privium Sustainable Alternatives Fund
(PSAF) is deze maand met -1,5% lager dan het rendement van
de benchmark (-1,1%). Over het jaar tot nu toe is het
rendement van PSAF gelijk aan dat van de benchmark. De
vastgoedaandelen zijn in mei iets harder gedaald dan hun
benchmark, de GPR 250 World Property Index. Deze index
daalde met 2,3%. De andere beleggingen in de PSAF
portefeuille bleven dicht bij hun benchmark (0,1%). Deze
beleggingen bestaan uit microfinanciering, duurzame energie,
studieleningen en het FMO Privium Impact Fund.

Amerikaanse Regency Centres nieuw in portefeuille
Recent hebben we namens het PSAF voor € 13 miljoen aan
aandelen het Amerikaanse Regency Centers aangekocht.
Regency, dat belegt in Amerikaanse middelgrote winkelcentra
is ongeveer 4% van de totale fondsportefeuille. Het bedrijf
belegt in ruim 400 centra die samen een oppervlakte hebben
van bijna 6 miljoen m2. De centra hebben veelal één van de
landelijke of regionale supermarktketens als belangrijkste
huurder. De grootste huurder is Publix, een keten met ruim
1100 vestigingen vooral in het zuidoosten van de Verenigde
Staten. Deze huurder betreft 3,3% van de totale
huurinkomsten van Regency. De centra zijn voor meer dan
96% verhuurd en liggen in stedelijke gebieden met een
gunstige demografische- en inkomensontwikkeling. Hierdoor
en door (her)ontwikkeling van de centra stijgen de
dividenden gemiddeld met 3% per jaar. Het dividend bedraagt
bijna 4% van de actuele beurskoers. Regency is solide
gefinancierd en heeft een BBB+ rating van S&P. Het bedrijf
heeft als eerste Amerikaanse vastgoedbedrijf een groene
obligatie van U$ 250 miljoen uitgegeven. De
duurzaamheidsscore van Regency Centers is 64 tegenover
een gemiddelde van alle wereldwijde vastgoedaandelen van
59. Voor 2017 verwacht het bedrijf een winststijging van bijna
4%. Met deze koop krijgt de vastgoedportefeuille van het
fonds een hogere weging in de VS en in Amerikaanse
winkelcentra.
De Europese vastgoedaandelen Unibail-Rodamco en Triodos
Vastgoedfonds waren deze maand de positieve uitschieters.
Het rendement op aandelen Triodos vastgoedfonds was deze
maand 6%. De beurskoers zelf daalde licht naar € 2,92. Door
de dividenduitkering van € 0,20 per aandeel op 17 mei kwam
het rendement op 6%. Zowel de Amerikaanse als de Engelse
vastgoedaandelen in portefeuille daalden in koers doordat de

valuta’s in koers daalden versus de
euro.

Microfinanciering - Midden en Klein
Bedrijf (MKB), Fintech en kostenbesparing
Volgens de Wereldbank is 90% van de
bedrijven wereldwijd een MKB. Er wordt dit jaar een
wereldwijde groei verwacht voor de microfinanciering en
MKB sector samen van 10 tot 15%. De bijdrage die de MKB
sector echter levert aan lage inkomens landen blijft ver achter
bij dat aan hoge inkomens landen. Dit verschil is onder
andere te verklaren door een gebrek aan toegang tot
financiering van deze bedrijven. Het MKB is namelijk te groot
om in aanmerking te komen voor microfinanciering, maar
vaak te klein voor leningen bij commerciële banken. Steeds
meer fondsen die van oorsprong gericht zijn op
microfinanciering bieden tegenwoordig ook leningen aan het
MKB. Ook de microfinancieringsfondsen uit het PSAF gaan
hierin mee. responsAbility Leaders Fund heeft deze
ontwikkeling zelfs in haar nieuwe naam opgenomen en heet
nu voluit responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance
Leaders. Dit fonds is U$ 287 miljoen groot en heeft leningen
uitstaan in 73 verschillende landen. Het fonds daalde in mei
met -0.03%, met name door voorziening in Sub-Sahara Afrika.

Ook BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF) verstrekt
leningen aan het MKB in ontwikkelingslanden. Een voorbeeld
is Microcred. Deze microfinancieringsinstelling (MFI) verstrekt
verzekeringen en betaaldiensten aan het MKB in Mali.
Microcred Mali heeft 251 medewerkers in dienst en bijna
27.000 klanten. BOMF zelf heeft een portefeuillegrootte van
U$ 924 miljoen en leningen uitstaan in 46 landen.

Een andere ontwikkeling die we zien in de
microfinancieringssector is het gebruik van financiële
technologie, afgekort “fintech”. Fintech zal de komende jaren
een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het
betalingsverkeer. Dit blijkt uit een onderzoek van
responsAbility naar de verwachtingen van
microfinancieringsmarkten in 2017. Betalingen worden steeds
verder geautomatiseerd. Dit kan bijvoorbeeld betere toegang
tot financiële diensten bieden aan cliënten van MFI’s in
afgelegen gebieden en kosten kunnen worden verlaagd.
Fintech draagt hierdoor bij aan een wereld waarbij toegang
tot financiële diensten voor iedereen mogelijk is.

Het derde microfinancieringsfonds in PSAF is Triodos
Microfinance Fund (TMF). Deze heeft een nieuwe
aandelenklasse gelanceerd. Vanwege de kostenbesparing die
dit met zich meebrengt, is PSAF sinds mei in deze
aandelenklasse belegd. TMF heeft een fondsvermogen van
€ 352 miljoen.
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31 mei 2017 | NAV per aandeel EUR 108,92 | Fondsvermogen EUR 297.040.838 | -1,5% (-0,9% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2016 2015 Vanaf de start

PSAF -1.5% -0.9% 3.3% 9.1% 15.4%

Benchmark -1.1% -0.9% 5.2% 7.6% 18.0%

http://www.priviumfund.com/sustainable


Kerngegevens
Beheer vergoeding EUR 20.000 + 0,08% p.a. In- en uitschri jving Aan het einde van de maand

Minimum investering EUR 100,- Slui ting inschri jving Op de 25e van de voorgaande maand

Start datum fonds 31 augustus  2014 Sluiting ui tschri jving Op de 9e van de voorgaande maand

Fondsbeheerder Privium Fund Management B.V. Valuta EUR

Fondsadviseur Triodos  MeesPierson Administrateur Circle Investments  Support Services  B.V.

Benchmark 50% G250GLEU Index / 50% ECC0TR03 Index + 2% Custodian ABN AMRO Clearing Bank N.V.

GPR 250 World Property/ Euro cash 3 maanden Depos itary Darwin Depos itary Services  B.V.

ISIN code NL0010763587 Accountant EY

Website www.priviumfund.com/susta inable Juridisch & fiscaal Van Campen Liem
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Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative 
Investment fonds Manager zoals bedoeld in de Alternative 
Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht

van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en 
De Nederlandsche Bank. (www.dnb.nl) Privium bestaat uit een team 
van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium 
samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

Disclaimer:
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative
Investment Fund Manager Directive (‘ AIFMD’ ). Het Fonds en de Beheerder, Privium, zijn beiden opgenomen in het register dat wordt
gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële
Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus van het Fonds is te downloaden via www.priviumfund.com/funds. De waarde van elk
beleggingsproduct is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

www.priviumfund.com/sustainable

Maandbericht

31 mei 2017 | NAV per aandeel EUR 108,92 | Fondsvermogen EUR 297.040.838 | -1,5% (-0,9% Ytd)

46.7%

38.2%

3.0%
5.0% 7.2%

Sector allocatie

Vastgoed

Micro finance

Renewables

Education

CASH

 90

 95

 100

 105

 110

 115

 120

 125

-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%

10.0%

aug/14 feb/15 aug/15 feb/16 aug/16 feb/17
Rendement (LHS) PSAF return inc divs Benchmark

Privium Sustainable Alternatives Fund

Portefeuille overzicht 31 mei  2017

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 17.1% AvalonBay Community 4.8%

ResponsAbi l i ty Leaders  Fund 10.9% Ventas  Inc. 4.5%

Unibai l -Rodamco SE 6.8% Vicini ty Centres 4.5%

Prologis  Inc. 5.8% FMO Privium Impact Fund (Class  A) 4.4%

Blue Orchard Microfinance Fund 5.7% Land Securi ties  Group Plc 4.3%

Hammerson Plc 5.4% Regency Centers 3.8%

Boston Properties  Inc. 5.3% Triodos  Renewables  Europe Fund 3.0%

Higher Education Note 5.0% Triodos  Vastgoed Fonds 1.5%
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