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Maandflash PSAF september 2017
• Maandrendement van -0,4% iets lager dan het 

benchmarkrendement
• Stijgers en dalers bij vastgoedaandelen en reverse split 

Land Securities
• Symbiotics’ jaarslijks microfinancierings onderzoek

Koersen – rendement
Het rendement van het Privium Sustainable Alternatives Fund
(PSAF) is deze maand met -0,4% lager dan het rendement van
de benchmark (+0,1%). Over het jaar tot nu toe is het
rendement van PSAF -2,8% versus -2,0% voor de benchmark.
De vastgoedaandelen zijn deze maand iets harder gedaald
dan hun benchmark, de GPR 250 World Property Index. Deze
index steeg met 0,2%. De andere beleggingen in de PSAF
portefeuille blijven allen dicht bij hun benchmark (+0,1%).
Deze beleggingen bestaan uit microfinanciering, duurzame
energie, studieleningen en het FMO Privium Impact Fund.

Vastgoed – stijgers en dalers, Land Securities reverse split
De koers van de Amerikaanse kantorenbelegger Boston
Properties steeg doordat beleggers positief reageerden op
het verhogen van koersdoelen door enkele
aandelenanalisten. Hiermee herstelde de koers zich van een
eerdere daling. De Britse kantoren- en winkelbelegger Land
Securities voerde een ‘reverse split’ door. Dit hield in dat de
aandeelhouder 16 aandelen inwisselde voor 15 nieuwe
aandelen van het bedrijf. Tegelijkertijd keerde het bedrijf GBP
0,6 uit. Zodoende kreeg de belegger een kapitaalsuitkering
naast het normale dividend. Hierdoor en door de koersstijging
van het Engelse pond was het rendement afgelopen maand
op dit aandeel in euro’s positief.
De koersen van de Amerikaanse vastgoedbedrijven AvalonBay
en HCP daalden afgelopen maand. Beleggers waren negatief
over het aanbod van nieuw vastgoed in hun sectoren en
verkochten de aandelen van beide bedrijven.

Microfinancierings onderzoek Symbiotics
In september heeft Symbiotics haar jaarlijkse onderzoek naar
microfinanciering gepubliceerd. Symbiotics is een Zwitsers
investeringsbedrijf gespecialiseerd in marktonderzoek op het
gebied van microfinanciering. Onder de 93 fondsen die
hebben bijgedragen aan het onderzoek waren ook de drie
microfinancierings managers uit de PSAF portefeuille. Uit het
onderzoek blijkt dat Zwitserland het grootste aandeel blijft
houden in de microfinancieringsmarkt, gevolgd door
Nederland. Dit geldt ook voor PSAF waar twee Zwitserse en 1
Nederlands microfinancieringsfondsen in zijn opgenomen.
Geschat wordt dat er wereldwijd U$ 13,5 miljard omgaat in
de microfinancieringssector. In 2016 zijn de leningen in bijna
alle regio’s gestegen. Latijns-Amerika en de Caraïben laten de
meeste groei zien. Een flinke toename van de sector is ook te
zien in het Midden Oosten en Noord Afrika. Op landenniveau
blijkt uit het onderzoek dat nog steeds de meeste

microfinancieringsgelden naar India
gaan. Cambodja en Ecuador maken
de top drie compleet. Turkije maakt
op het gebied van microfinanciering een
groei door terwijl Azerbeidzjan een daling laat zien. Voor 2017
wordt wereldwijd een gemiddelde groei van 14,5% verwacht
van de sector. Het geld dat naar microfinanciering gaat komt
steeds vaker uit de private in plaats van de publieke sector.
Naast microfinanciering gaan er ook steeds meer leningen
naar bepaalde thema’s in ontwikkelingslanden. Energie,
leningen aan het midden en klein bedrijf en landbouw maken
een groei door. Het doel in de sector blijft nog steeds het
verbeteren van toegang tot financiële diensten. Dit doel
wordt gevolgd door ‘het verbeteren van de
levensomstandigheden van cliënten” en “verschaffing van
werkgelegenheid”. Het aantal “groene leningen” is in
opkomst. Bijna 25% van de instellingen verleent dit type
leningen. Dit is een behoorlijke stijging ten opzicht van het
jaar ervoor (16%). Hiermee worden milieuvriendelijke
producten gefinancierd zoals bijvoorbeeld leningen voor
zonnepanelen en isolatie van woningen.

Landenspreiding microfinanciering in PSAF
De microfinancieringsfondsen in PSAF blijven wereldwijd
goed gespreid leningen verstrekken. BlueOrchard
Microfinance Fund heeft in september bijvoorbeeld leningen
verstrekt in 12 verschillende landen voor in totaal U$ 91,4
miljoen. Het microfinancieringsfonds komt hiermee aan een
spreiding van de leningen over 46 landen. responsAbility
heeft in september U$ 17 miljoen verstrekt in 14
verschillende landen waaronder Colombia en Armenië.

Voorspelling elektriciteitsprijs van invloed op duurzame
energie
Triodos Renewables Europe Fund (TREF) heeft een update
gegeven van het elektriciteitsprijsscenario voor het derde
kwartaal. Tot 2040 wordt een daling van de elektriciteitsprijs
van 4% verwacht. Dit scenario heeft geleid tot een negatief
effect op de koers van TREF. Deze verwachting komt
grotendeels door een verlaging van de gasprijzen. Het effect
werkt bij de Nederlandse beleggingen van TREF extra door.
Dit komt doordat de subsidie periode voor deze projecten
veelal verlopen is en ze hierdoor gevoelig zijn voor
veranderingen in de verwachte energieprijzen.

www.priviumfund.com/sustainable

30 september 2017 | NAV per aandeel EUR 104,90 | Fondsvermogen EUR 304.957.185 | -0,4% (-2,8% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2016 2015 Vanaf de start

PSAF -0,4% -2,8% 3,3% 9,1% 13,2%

Benchmark 0,1% -2,0% 5,2% 7,6% 16,7%

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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Contact:

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.
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Privium Sustainable Alternatives Fund

Portefeuille overzicht 30 september 2017

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 15,66% Hammerson Plc 4,78%

ResponsAbi l i ty Leaders  Fund 10,74% Vicini ty Centres 4,21%

Prologis  Inc. 6,19% AvalonBay Community 4,11%

Unibai l -Rodamco SE 5,95% HCP Inc. 3,71%

Blue Orchard Microfinance Fund 5,59% Regency Centers 3,62%

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 5,07% Land Securi ties  Group Plc 3,51%

Boston Properties  Inc. 5,07% Triodos  Renewables  Europe Fund 2,87%

Higher Education Note 4,87% Triodos  Vastgoed Fonds 1,36%
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