Maandbericht januari 2017
Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds. Het belegt wereldwijd in aandelen van veelbelovende,
beursgenoteerde ondernemingen die focussen op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en
systemen die milieuproblemen helpen oplossen. Het fonds belegt in drie sectoren: waterbehandeling (50%),
duurzame energie (30%) en recycling (20%). De veelal jonge ondernemingen in het fonds investeren hun winst
meestal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en keren hierdoor geen dividend uit. Daarom keert ook
het ASN Milieu & Waterfonds vaak geen dividend uit. Het fonds biedt kans op een hoog rendement door
koersstijging, tegen een hoog risico.
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Toelichting resultaat
Het fonds behaalde een rendement van 0,29%, terwijl de benchmark uitkwam op 0,38%. Specifieke aandelen
deden het goed. Zo steeg de koers van Advanced Drainage Systems (waterinfrastructuur, VS) sterk nadat het
zijn rapportages aan toezichthouders op orde had gekregen. Sabesp (waterbedrijf, Brazilië) profiteerde van
bemoedigend nieuws over nieuwe onderhandelingen over watertarieven na de droogte in Sao Paulo. DS Smith
(recycling en waardetoevoegende afvalverwerking, VK) presteerde goed na positief nieuws over de prijsvorming
in de verpakkingsindustrie. Ook organiseerde het bedrijf een succesvolle dag voor professionele beleggers
waar groeimogelijkheden zoals e-commerce werden belicht.
De belangstelling van beleggers ging onverminderd uit naar cyclische aandelen. Daardoor bleven defensieve
bedrijven achter. De verwachtingen voor Brambles (apparatuur voor afvaltechnologie, Australië) werden naar
beneden bijgesteld. Beleggers namen winst op Middlesex Water Company (waterbedrijf, VS) na de indrukwekkende
koersstijging in de afgelopen twaalf maanden. Het aandeel Acuity Brands (energie-efficiënte gebouwen, VS)
bleef ondermaats presteren. Beleggers betwijfelden of in de royale waardering van het aandeel rekening was
gehouden met een mogelijke afname van de vraag in de nabije toekomst als gevolg van onzekerheid na de
Amerikaanse verkiezingen.
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ISIN code:
NL0000280501
Oprichtingsdatum:
02-07-2001
Vermogensbeheerder:
Impax Asset Management (specialist
in milieu en water)
Beurs:
Euronext Amsterdam
Lopende kosten (2016):
1,20%
Benchmark:
MSCI World Small & Mid Cap Index
Net EUR
Valuta:
Euro
Website:
www.asnbank.nl/beleggen
Koers ultimo maand:
€ 31,48
Hoogste koers 12 maanden:
€ 31,81
Laagste koers 12 maanden:
€ 24,24
Dividend:
€ 0,20 per 09-05-2016
Dividendrendement:
0,64%
Fondsomvang:
€ 467.634.552,49
Uitstaande aandelen:
14.967.724
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We hebben in januari zijn geen nieuwe belangen gekocht of verkocht.

Marktontwikkelingen
De meeste grote markten ontwikkelden zich ook in januari positief. Het marktleiderschap verschoof van de
Marktontwikkeling

energiesector naar de sectoren grondstoffen en industrie. Meer defensieve sectoren zoals consumentengoederen
en gezondheidszorg herstelden enigszins. Deze marktsegmenten hadden erg slecht gepresteerd als gevolg van
de rally na het Amerikaanse verkiezingsresultaat. Van de regio’s leverden Azië & het Pacifisch gebied en de
Visie
en vooruitzichten
opkomende
markten het hoogste rendement.
In het algemeen zijn de markten onveranderd sinds de inauguratie van president Trump. Beleggers wachten
op meer duidelijkheid over de invloed van de beleidsinitiatieven die hij heeft voorgesteld op het gebied van
belastingherziening, handelstarieven en duurzame energie. Desondanks zetten de aandelen in energieefficiëntie hun positieve trend voort. De sector waternutsbedrijven herstelde deels van de verliezen in het
vierde kwartaal die werden veroorzaakt doordat de marktrentes stegen.

Visie en vooruitzichten
Het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen verraste de aandelenmarkten wereldwijd. De onzekerheid over
het beleid van Trump houdt aan. Toch blijven bedrijven die de wereldwijde milieumarkten structureel aanjagen,
een interessante beleggingsmogelijkheid. De portefeuille blijft goed gespreid over regio’s en over de sectoren
schoon water, duurzame energie en recycling. We zijn positief over de vooruitzichten voor 2017.

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 wereldwijd in innovatieve,
beursgenoteerde ondernemingen met
activiteiten die bijdragen aan een schoner
milieu en een beter klimaat. Het fonds belegt
in drie duurzame sectoren:

schoon water en een schoon milieu;

duurzame energie;

recycling en verantwoord omgaan
met afval.
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 wereldwijd
ondernemingen in de bovengenoemde
sectoren. Uit de goedgekeurde ondernemingen
kiest de beheerder de ondernemingen waarin
het fonds belegt op basis van hun financiële
prestaties en vooruitzichten.
Het fonds belegt niet in bedrijven die zich
bezighouden met activiteiten die we uitsluiten,
zoals wapens, kernenergie en fossiele
brandstoffen, waaronder fracking. En evenmin
in ondernemingen die mensen- en
arbeidsrechten schenden.
2. Dialoog
Door met ondernemingen in gesprek te gaan
moedigen we hen aan hun
duurzaamheidsprestaties te verbeteren.
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 Milieu & Waterfonds 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 Milieu & Waterfonds 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 Milieu & Waterfonds. Dit waarborgt dat de
beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Milieu & Waterfonds 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.

