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Maandflash PSAF januari 2018
• Maandrendement van -2,3% licht lager dan 

benchmarkrendement
• Koersdaling vastgoedbedrijven door rentestijging
• Triodos Microfinance Fund groeit en bereikt nu 32 

miljoen huishoudens
• FMO Privium Impact Fund participeert in vier nieuwe 

leningen

Koersen – rendement
Het rendement van het Privium Sustainable Alternatives
Fund (PSAF) is deze maand met een 2,3% daling iets lager
dan het rendement van de benchmark (-2%). De
vastgoedaandelen zijn deze maand sterker gedaald dan
hun benchmark, de GPR 250 World Property Index. Deze
index daalde met 4,2%. Bij de andere beleggingen in de
PSAF portefeuille daalde de koers van het Triodos
Microfinance Fund. Door de waardestijging van overige
beleggingsfondsen bleef de waarde van dit deel van de
portefeuille gelijk. Dit is minder dan de 0,1% stijging van
de benchmark voor deze beleggingen.

Vastgoed – vooral koersen van Amerikaanse
vastgoedaandelen daalden
Vrijwel alle vastgoedaandelen in de portefeuille van PSAF
daalden in koers de afgelopen maand. De enige
uitzondering was het Britse Land Securities met een kleine
koersstijging van 0,7%. Vooral de Amerikaanse
vastgoedaandelen ondervonden de negatieve gevolgen
van de rentestijging en daalden soms fors in koers. Het
Amerikaanse HCP, dat belegt in vastgoed in de
Amerikaanse zorgsector, daalde met 11% fors. Het maakte
bekend dat het een afboeking doet van ruim U$ 20 miljoen
op een vordering van een failliete huurder. De grootste
daler met ruim 12% was het eveneens Amerikaanse
Regency Centers. Het bedrijf belegt in middelgrote
winkelcentra in een groot aantal Amerikaanse stedelijke
gebieden. Het maakte een update bekend van haar
verwachtingen over 2018. Deze waren, zoals gewoonlijk,
aan de voorzichtige kant maar wel positief. Deze
bekendmaking kon de eerdere koersdaling niet meer
keren. De koersdaling van de vastgoedfondsen werd
veroorzaakt door rentestijgingen in de Verenigde Staten
en Europa. Deze rentestijging kwam door de beter dan
verwachte economische groei in beide werelddelen.
Hierdoor kan het Amerikaanse stelsel van centrale banken
de rente mogelijk eerder en verder verhogen dan
verwacht. Dit om te snelle prijsstijgingen te voorkomen als
gevolg van ontstane knelpunten in de economie door de
voortdurende economische groei. Hetzelfde beeld is aan
het ontstaan in Europa door de sterk aantrekkende
economische groei.

Het Triodos Vastgoedfonds
publiceerde haar kwartaalverslag
over het vierde kwartaal. Het fonds
verwacht ook over 2017 € 0,20 dividend
uit te keren ondanks de iets lagere huurinkomsten van € 3
miljoen. Inclusief de waardestijging van de portefeuille
resteert een totaalresultaat van € 3,9 miljoen, 28% hoger
dan een jaar eerder. Met de opbrengst van de eerdere
aandelenverkoop is een kantoorpand in Delft van € 11
miljoen gekocht. Door plaatsing van led lampen en
zonnepanelen zal het pand verder verduurzaamd worden.

Beleggingsportefeuille Triodos Microfinance Fund groeit
en daarmee de impact
Het fondsvermogen van het Triodos Microfinance Fund is
afgelopen jaar met 2% gestegen naar € 365 miljoen. De
beleggingsportefeuille steeg met bijna 5% naar € 312
miljoen. Met het belegd vermogen bereikt het fonds door
aandelenbeleggingen in en leningen aan
microfinancieringsinstellingen ruim 32 miljoen lening- en
spaarklanten in opkomende landen wereldwijd. De
gemiddelde leningsomvang is € 1.280 en bijna 80% van de
leningen gaat naar vrouwen. Het afgelopen kwartaal
leende het fonds onder andere uit aan Banco de la
Produccion (Banpro) in Nicaraqua, Banco De Desarrollo
Rural in Honduras en Banco Promerica de Costa Rica,
allemaal landen in Midden-Amerika. Daarnaast verstrekte
het fonds een lening aan Advans Cote d’Ivoire in Ivoorkust
in Afrika. Het fonds belegde ook in het aandelenkapitaal
van Financiera FAMA in Nicaragua. FAMA financiert niet
alleen haar klanten, maar geeft ook financiële trainingen.
De bank heeft een vergunning voor spaardiensten
aangevraagd en zou hiermee de eerste
microfinancieringsinstelling zijn in het land die ook
spaargelden mag aantrekken.
De koersstijging van het fonds bedroeg afgelopen jaar
bijna 1%. Dit is lager dan de jaarrendementen over de
afgelopen 3 en 5 jaar. De beheerder spreekt de
verwachting uit dat 2018 waarschijnlijk minder uitdagend
zal zijn dan 2017.

FMO Privium Impact Fund belegt in windmolenpark in
Panama
Het fonds investeerde USD 2,5 miljoen in een
windmolenpark in Panama, Centraal Amerika. Het gaat om
een uitbreiding van het eerste windmolenpark in Panama
met een capaciteit van maar liefst 215 megawatt. Het park
levert schone stroom aan circa 8.000 Panamese
huishoudens. Dit 2 jaar oude park kan ook schone stroom
leveren ten tijde van droogte als de hydro-energie niet in
voldoende mate geleverd kan worden.
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31 januari 2018 | NAV per aandeel EUR 103,38 | Fondsvermogen EUR 320.959.037 | -2,3% (-2,3% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2017 2016 2015 Vanaf de start

PSAF -2,3% -2,3% -2,0% 3,3% 9,1% 14,2%

Benchmark -2,0% -2,0% -0,8% 5,2% 7,6% 18,1%

http://www.priviumfund.com/sustainable
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Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative 
Investment Fund 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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Maandbericht

31 januari 2018 | NAV per aandeel EUR 103,38 | Fondsvermogen EUR 320.959.037 | -2,3% (-2,3% Ytd)

Portefeuille overzicht 31 januari  2018

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 14,9% AvalonBay Community 3,5%

ResponsAbi l i ty Leaders  Fund 10,2% Land Securi ties  Group Plc 3,5%

Blue Orchard Microfinance Fund 7,7% Regency Centers 3,3%

Prologis  Inc. 5,7% Link REIT 3,2%

Unibai l -Rodamco SE 5,7% HCP Inc. 2,9%

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 4,6% Triodos  Renewables  Europe Fund 2,7%

Higher Education Note 4,6% Ascendas  REIT 2,6%

Boston Properties  Inc. 4,5% Triodos  Vastgoed Fonds 1,3%

Hammerson Plc 4,2% Fores ight Solar 1,2%

Vicini ty Centres 4,0% Greencoat UK Wind 0,9%

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

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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