ASN-Novib Microkredietfonds
Kwartaalbericht december 2016
Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN-Novib Microkredietfonds stelt microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in staat de groei van hun
investerings- en kredietprojecten te financieren. Het fonds leent niet rechtstreeks aan lokale ondernemers,
maar leent gelden uit aan MFI’s, of neemt als aandeelhouder deel in het kapitaal van MFI’s. Deze verstrekken
op hun beurt kredieten aan kleine lokale ondernemers in ontwikkelingslanden.Zo draagt het fonds bij aan
armoedebestrijding. Speciale aandacht gaat uit naar de sociale aspecten die zijn verbonden aan de leningen die
het fonds verstrekt.
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Toelichting resultaat
Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde in het vierde kwartaal van 2016 een positief rendement van 1,01%.
Daarmee kwam het rendement op basis van de intrinsieke waarde over het jaar 2016 uit op 2,03%. Dit is
inclusief het herbelegde dividend. Dat een positief rendement is gerealiseerd, is hoofdzakelijk toe te schrijven
aan de rente-inkomsten van de leningenportefeuille en opwaarderingen van de aandelenbelangen.

Koers ultimo maand:
€ 54,77
Hoogste koers 12 maanden:
€ 55,31
Laagste koers 12 maanden:
€ 53,60
Dividend:
€ 0,15 per 09-05-2016
Dividendrendement:
0,27%
Fondsomvang:
€ 267.116.061,05
Uitstaande aandelen:
4.877.164

Top 10 beleggingen
1.
2.
3.
4.
5.

18,0%
2,8%
2,7%
2,2%
2,2%

Liquiditeiten
Prasac Microfinance Institution Ltd
Fusion Microfinance
Svcl
Kmf Kazakhstan

6.
7.
8.
9.
10.

2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,8%
37,5%

Tpc
Credo Georgia
Cmac Sullana
Cooprogreso
Ces Panama
Subtotaal

Regioverdeling en looptijdspreiding
35%
Centraal-Amerika
en Caraïben
17,1%

Oost-Europa
6,6%
Midden-Oosten
en Afrika
4,4%
Verenigde
Staten
1,7%

30%
25%
20%
15%
10%

2023

2022

2021

2020

2019

0%

2018

Zuid- en
Zuidoost Azië
26,0%

2017

5%
Kaukasus en
Centraal Azië
20,7%
Zuid-Amerika
23,4%

Ontwikkelingen
portefeuille
Wijzigingen
portefeuille

We keurden vijftien leningen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) goed, voor een totaalbedrag van
€ 50 miljoen. We rolden vijf leningen door en verstrekten tien nieuwe leningen. Vijf van de tien nieuwe leningen
gingen naar MFI’s die nieuw zijn in de portefeuille.
De belangrijkste verschuivingen in de portefeuille zijn dat de belangen in Nicaragua zijn toegenomen van 4,6%
Marktontwikkeling
tot 6,1%, en die in en Peru van 3,8% tot 6,5%.

Duurzaam
Beleggingsbeleid
Het ASN Novib Microkredietfonds leent alleen
geld uit aan goedgekeurde microfinancieringsinstellingen (MFI’s). MFI’s die mogelijk in
aanmerking komen, worden eerst kritisch
beoordeeld. Deze analyses leiden tot een advies
aan de ASN Selectiecommissie, die de instellingen goed- of afkeurt. Vervolgens keurt ABB
de MFI’s goed of af voor het beleggingsuniversum van het ASN Novib Microkredietfonds. De
beoordeling gaat over onder meer de volgende
punten en de borging daarvan in de
organisatie:
• De bescherming van leningnemers: houdt de
MFI in het oog of haar leners aan de rente- en
aflossingsverplichtingen kunnen voldoen?
Voorkomt zij overkreditering?
• Is de omvang van de leningen verantwoord?
Dit wordt gemeten aan de verhouding tussen de
gemiddelde omvang van de leningen en het
bruto binnenlands product per inwoner. Hoe
kleiner de kredieten, hoe socialer de MFI.
• De inspanningen om mensen te bereiken die
van reguliere bankdiensten zijn verstoken, zoals
vrouwen, boeren in afgelegen gebieden en het
armste deel van de bevolking. Hoe actiever de
MFI is in deze marktsegmenten, hoe socialer zij
is.
• Het beleid op basis waarvan de MFI de prijs
van financiële producten bepaalt, waaronder de
rente op de leningen.
• Het milieubeleid van de MFI.

Van het totale fondsvermogen was per eind december € 224 miljoen (ofwel 84%) belegd. Eind 2015 belegde het
fonds 85% van het fondsvermogen. We zoeken actief naar nieuwe beleggingsmogelijkheden voor de liquiditeiten,
maar met de nodige zorgvuldigheid.

Visie en vooruitzichten

Marktontwikkelingen
De microfinancieringsmarkt is in een consolidatiefase gekomen en groeide daardoor in 2016 minder dan enkele
jaren geleden. De macro-economische cijfers werden in het vierde kwartaal volledig overschaduwd door de
verrassende verkiezingswinst van Donald Trump. Daarop nam wereldwijd de economische onzekerheid toe.
De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde voor de tweede keer sinds december 2008 de rente, namelijk van
0,25% tot 0,5%.
In opkomende landen als India, China, Rusland en Brazilië stegen de indicatoren van economische onzekerheid sterk.
De valuta’s van landen waarin het fonds belegt, verzwakten in het algemeen in het vierde kwartaal. De Georgische
lari daalde met bijna 12% in waarde. De Kazachstaanse tenge was de enige valuta die steeg (0,7%) ten opzichte
van de Amerikaanse dollar.

Visie en vooruitzichten
De credit spreads van leningen (het renteverschil met staatsobligaties) staat onder druk doordat de liquiditeit nog
steeds hoog is en het absolute renteniveau laag. Dat betekent dat beleggers er minder voor worden beloond dat ze
met deze leningen een groter risico lopen dan met staatsobligaties. De verwachting is dat deze trend zich voortzet
doordat het aanbod van kapitaal groot blijft. Daar komt bij dat de absolute renteniveaus laag zijn. Beide trends
leiden ertoe dat we de rendementsverwachtingen voor beleggingen in MFI’s neerwaarts moeten bijstellen. Tot vorig
jaar leverden de leningen nog rendementen van 7 tot 7,5% op jaarbasis in US-dollars. Nu lijkt een
rendementsverwachting van 5,5 tot 6% realistischer.
Daarbij is het risico van beleggen in MFI’s toegenomen door de economische onzekerheid. Dit noopt tot
voorzichtigheid bij het selecteren van nieuwe beleggingen. Tegelijkertijd zijn de rendementen van beleggingen
in MFI’s in absolute zin nog altijd hoger dan die van andere beleggingscategorieën. Ook is de gemiddelde
economische groei in opkomende landen met 4,8% nog steeds hoger dan die in welvarende landen. Ook de
opkomende landen hebben echter steeds meer last van de lage prijzen van grondstoffen, inclusief olie. In veel
landen waar het fonds actief is, vormen olie en grondstoffen een belangrijk onderdeel van het bruto nationaal
product. Ten slotte zijn er in 2017 onzekerheden vanwege de Brexit, de verkiezingen in Duitsland en Frankrijk,
en Trump als nieuwe president van de VS. Vooral dat laatste heeft misschien een negatieve invloed op de koersen
van valuta’s in opkomende landen, met name in Midden-Amerika.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het ASN-Novib Microkredietfonds is een beleggingsinstelling. De
AIF-beheerder daarvan is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN-Novib Microkredietfonds zijn opgenomen in het register van de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het
beleggingsbeleid van het ASN-Novib Microkredietfonds. Dit waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN-Novib Microkredietfonds is een
prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar via www.asnbank.nl. Lees de EBi voordat u besluit het beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als
beleggingsadvies.

