Maandbericht januari 2017
Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die voldoen
aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120
Europese small- en midcapondernemingen, waaruit de beheerder er ongeveer dertig selecteert voor de
fondsportefeuille. Het fonds belegt voor de langere termijn: de beheerder streeft ernaar de ondernemingen
minstens drie jaar in portefeuille te houden. Het fonds biedt kans op een redelijk hoog rendement, maar daar
staat een hoog risico tegenover.
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* geannualiseerd ** De historie van voor 1 januari 2012 is ontleend aan HSBC Smaller European Companies Index (VK component gehalveerd).

Toelichting
resultaat
Toelichting resultaat
Het fonds steeg in januari op basis van de beurskoers met 1,84%. Het presteerde hiermee beter dan de
benchmark, die uitkwam op 1,14%. De aandelen Logitech, Krones en IMA presteerden het best en Dunelm,
Basware en Hammerson het minst. Logitech rapporteerde een sterk derde kwartaal, waarin de retailomzet
met 13% toenam. De brutomarge bereikte met 37,4% het hoogste niveau ooit. IMA kocht de winstgevende
Argentijnse onderneming MAI, een producent van machines die thee verpakken. In 2016 verbeterden de
resultaten van Dunelm. De strategie van het bedrijf ligt nog steeds op koers en zou hoge rendementen moeten
blijven genereren. Voor Basware was 2016 operationeel gezien een moeilijk jaar. Het behoudt echter zijn
goede positie als een van de grootste exploitanten van een e-factuurnetwerk. Technologieanalisten Gartner en
Forrester hebben het ‘van aankoop tot betalen-systeem’ van Basware in hun wereldwijde top drie opgenomen.
Hammerson kreeg onlangs te maken met afwaarderingen door effectenmakelaars.
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ISIN code:
NL0000290518
Oprichtingsdatum:
09-05-2006
Vermogensbeheerder:
Kempen Capital Management N.V.
Beurs:
Euronext Amsterdam
Lopende kosten (2016):
1,20%
Benchmark:
MSCI Europe Small Cap Total Return
Index (VK component gehalveerd)
Valuta:
Euro
Website:
www.asnbank.nl/beleggen
Koers ultimo maand:
€ 34,88
Hoogste koers 12 maanden:
€ 36,16
Laagste koers 12 maanden:
€ 30,61
Dividend:
€ 0,50 per 09-05-2016
Dividendrendement:
1,43%
Fondsomvang:
€ 79.484.764,14
Uitstaande aandelen:
2.280.891

Top 10 beleggingen
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Kingspan Group
Logitech International-Reg
Dignity Plc
Nolato Ab-B Shs
Belimo Holding Ag-Reg

6. Industria Macchine Automatic
7. Simcorp A/S
8. Duerr Ag
9. Amer Sports Oyj-A Shs
10. Krones Ag
11. Subtotaal
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Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Duitsland
Finland
Italië
Zweden
Ierland
Nederland
Denemarken
Spanje
Oostenrijk
Frankrijk
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portefeuille
Wijzigingen portefeuille
We hebben de verkoop van SIG afgerond. Ondanks de sterke marktposities van het bedrijf voldoet het aandeel
niet aan onze kwaliteitseisen. De CEO is onlangs ontslagen en er is nog geen nieuwe, vaste CEO aangesteld.
Daardoor is de strategische koers van het bedrijf onduidelijk. De concurrentie is toegenomen.

Marktontwikkeling

Marktontwikkelingen
De groei was het sterkst in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Maar ook in Noord-, Midden- en

Visie
en vooruitzichten
Zuid-Amerika
was er sprake van een behoorlijke groei van 8%. De Europese smallcapindex steeg in januari
met 1,14%, ondanks aanhoudende politieke onzekerheid over de VS en Brexit. De beurzen van Ierland,
Denemarken en Zwitserland presteerden het best, terwijl Portugal, België en Finland het meest achterbleven.
Vanuit sectorperspectief presteerden financiële ondernemingen, grondstoffen en industrie het best en waren
energie, nutsvoorzieningen en vastgoed de achterblijvers.
Het BBP in de eurozone steeg met 1,8% in 2016. De werkloosheid daalde tot 9,6%, het laagste niveau sinds
mei 2009. In de VS en in Europa bleef het rendement op obligaties stijgen doordat beleggers groei en inflatie
verwachten. Dat geeft de markten een positieve impuls. Morgan Stanley voorspelt dat de winst per aandeel
van Europese bedrijven toeneemt met 12% in 2017 en 7% in 2018. Ondanks toegenomen retoriek rond het
vertrek van het VK uit de Europese interne markt.

Visie en vooruitzichten
We zijn van mening dat het fonds goed gepositioneerd is om het lange tijd beter te doen dan de benchmark.
Ondanks het herstel van de markten blijven er grote politieke, economische en financiële onzekerheden
bestaan. Oorzaken zijn de Brexit en de aankomende Europese verkiezingen. Volgens ons is de portefeuille
relatief goed gepositioneerd om de storm te weerstaan. Wij beleggen in kwalitatief hoogwaardige ondernemingen
met een hoog, duurzaam rendement op het geïnvesteerde vermogen. Uit het verleden is gebleken dat
dergelijke ondernemingen het in economisch onzekere tijden goed kunnen doen.

Duurzaam
Beleggingsbeleid
Veel bedrijven zijn onvoldoende duurzaam en
brengen mens, milieu en klimaat schade toe.
Doorgaan op deze voet zorgt ervoor dat
grondstoffen opraken, de aarde opwarmt en de
welvaartsverhoudingen scheef blijven, met
sociale onrust als gevolg. Om een duurzame
wereld te realiseren, moeten we nú keuzes
maken. Daarom belegt het fonds in
ondernemingen die de mens, het klimaat en de
natuur geen schade toebrengen.
Het fonds belegt in sectoren die
toekomstbestendig zijn of bijdragen aan de
overgang naar een duurzame, rechtvaardige
samenleving. Een doel van het fonds is
bedrijven actief aan te zetten om duurzamer te
ondernemen.
Invloed uitoefenen
Wij zetten drie instrumenten in om uw geld te
laten werken voor een duurzame, rechtvaardige
samenleving.
1. Selectie
Voor het fonds selecteren we kleine tot
middelgrote, Europese beursgenoteerde
ondernemingen. Het fonds belegt niet in
bedrijven die zich bezighouden met activiteiten
die we uitsluiten, zoals wapens, kernenergie en
fossiele brandstoffen. En evenmin in
ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten
schenden. Uit de goedgekeurde ondernemingen
kiest de beheerder de ondernemingen waarin
het fonds belegt, op basis van hun financiële
prestaties en vooruitzichten.
2. Dialoog
Kleinere ondernemingen hebben vaak
onvoldoende beleid op het gebied van
mensenrechten en/of klimaat. Dat wil niet
zeggen dat ze minder duurzaam zijn. Vaak
ontbreekt het aan middelen om uitgebreid
beleid in te voeren. In gesprekken met het
management stimuleren we verbeteringen. Hoe
groter de onderneming, hoe strenger onze eisen
aan het beleid. Een andere aanleiding voor
dialoog is als er een misstand is geconstateerd.
3. Stemmen
We stemmen op de
aandeelhoudersvergaderingen van de
ondernemingen waarin het fonds belegt.
Bijvoorbeeld voor koppeling van
duurzaamheidsdoelstellingen aan beloningen,
en voor diversiteit in het bestuur.

De waarde van uw beleggingen kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is een subfonds van ASN
Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsinstelling. De AIF-beheerder daarvan is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds zijn opgenomen
in het register van de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) voert de directie over de beleggingsinstelling en bepaalt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Dit
waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 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.

