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Maandflash PSAF mei 2018

• Maandrendement van +1,3% lager dan 
benchmarkrendement

• Hogere koersen vastgoedaandelen
• Koers Triodos Microfinance Fund stijgt
• FMO Privium Impact Fund impact rapportage

Koersen – rendement
In mei steeg het Privium Sustainable Alternatives Fund
(PSAF) met 1,3%. De benchmark steeg in mei met
+2,6%. De vastgoedaandelen in portefeuille in mei
minder hard dan hun benchmark, de GPR 250 World
Property Index. Deze index steeg met maar liefst 5,0%.
Dit kwam vooral door het stijgen van de US Dollar
waardoor de regionale index van Amerikaanse
vastgoedaandelen met bijna 8% het sterkste steeg. Bij
de andere beleggingen in de PSAF portefeuille steeg de
koers van het Triodos Microfinance Fund met 1%. Door
deze waardestijging en die van de overige
beleggingsfondsen steeg ook de waarde van dit
gedeelte van de portefeuille. Deze stijging was hoger
dan de 0,1% stijging van de benchmark voor deze
beleggingen.

Vastgoed – Vicinity stijgt sterk, Deutsche Wohnen
duurzamer
De koers van de Australische winkelbelegger Vicinity
Centres steeg met ruim 14% in mei door de
bekendmaking van een beter dan verwachte gang van
zaken in de vastgoedportefeuille. De huurinkomsten bij
de winkelcentra en outletcentra ontwikkelen zich
positief. Het bedrag aan uit te keren dividend over het
boekjaar dat eindigt op 30 juni 2018 werd weer iets
verhoogd. Deutsche Wohnen dat belegt in Duitse
woningen publiceerde haar duurzaamheidsverslag over
2017. Bijna drie kwart van haar woningbezit heeft een
gunstiger energieverbruik dan de gemiddelde Duitse
woning. Het bedrijf zal in de komende jaren ruim € 1,2
miljard investeren in energiebesparende maatregelen.
Hierdoor zal de jaarlijkse CO2-uitstoot met 22.000 ton
dalen.
Het Amerikaanse Prologis maakte positieve
bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal bekend. Het
logistieke vastgoed van het bedrijf is van hoge kwaliteit.
Mede hierdoor en door de grote vraag naar logistieke
centra stegen de inkomsten fors. Zo waren de huren
van nieuw afgesloten contracten in de VS ruim 30%
hoger dan die van bestaande huurcontracten. De

huurinkomsten van het
Internationale logistieke vastgoed
stegen bijna 8% op jaarbasis. Voor dit
jaar verwacht het bedrijf een verdere
stijging van de inkomsten met ruim 6%. Het eveneens
Amerikaanse HCP, Health Care Properties, maakte
eveneens gunstige kwartaalresultaten bekend. De
aanpassing van de portefeuille van vastgoed in de
Amerikaanse gezondheidszorg verloopt volgens plan.
Daarom kon het bedrijf haar winstverwachting voor het
hele jaar handhaven. De koers reageerde positief en
steeg bijna 8% deze maand.

Koers Triodos Microfinance stijgt sterk
De koers van het Triodos Microfinance Fund steeg de
afgelopen maand met 1% en hiermee komt het
rendement voor dit jaar al op ruim 2%. De belangrijkste
redenen voor het positieve rendement zijn de hogere
ontvangen dividenden van het aandelenbezit in
verschillende financiële instellingen in de opkomende
markten. Mede hierdoor is de waarde van deze
aandelenbelangen ook gestegen. De gestegen koers
van de lokale valuta’s versus de euro had ook een
positief effect op het rendement. De strategie om te
beleggen in leningen in lokale valuta en zelf het
koersrisico versus de euro af te dekken leidde ook tot
hogere rente-inkomsten. Met de beleggingen bereikte
het fonds per einde eerste kwartaal bijna 19 miljoen
mensen met een lening. Zij leenden gemiddeld EUR
1.313. Van hen was 79% vrouw en woonde 44% op het
platteland. De lokale financiële instellingen waaraan het
fonds leent hadden ook 13 miljoen klanten die sparen.

FMO Privium Impact Fund publiceert impact in
jaarverslag
Het fonds maakte in haar jaarverslag de duurzame
impact bekend van haar portefeuille. Zo heeft het fonds
bijna 460 leningen verstrekt aan MKB-bedrijven in
opkomende landen. Deze kredieten en andere
projecten zorgden voor ruim 12.000 banen. De
milieuprojecten zorgden voor bijna 9.000 ton aan
vermeden CO2-uitstoot. Daarnaast produceerden ze
16,3 GWh schone energie voor ruim 17.500 mensen in
de verzorgingsgebieden. De portefeuilleomvang per
eind mei is U$ 103 miljoen en bestaat uit 45
beleggingen met Latijns-Amerika (39%) als belangrijkste
regio.

www.priviumfund.com/sustainable

31 mei 2018 | NAV per aandeel EUR 105,49 | Fondsvermogen EUR 376.685.280 | 1,3% (-0,3% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2017 2016 2015 Vanaf de start

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

Benchmark 2,6% 1,1% -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.

www.priviumfund.com/sustainable

Maandbericht

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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Privium Sustainable Alternatives Fund

Portefeuille overzicht 31 mei  2018

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 13,09% Regency Centers 2,77%

Blue Orchard Microfinance Fund 8,57% Land Securi ties  Group Plc 2,72%

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 8,53% HCP Inc. 2,61%

Prologis  Inc. 5,13% Deutsche Wohnen 2,40%

Unibai l -Rodamco SE 4,51% Triodos  Renewables  Europe Fund 2,38%

Boston Properties  Inc. 4,03% Ascendas  REIT 2,20%

Hammerson Plc 3,95% The Renewables  Infrastructure Group 1,97%

Higher Education Note 3,73% Greencoat UK Wind 1,52%

Vicini ty Centres 3,34% Triodos  Vastgoed Fonds 1,03%

AvalonBay Community 3,12% Fores ight Solar 1,02%

Link REIT 2,90% Grand City Properties 0,94%

31 mei 2018 | NAV per aandeel EUR 105,49 | Fondsvermogen EUR 376.685.280 | 1,3% (-0,3% Ytd)
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