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Kerngegevens

Fondsprofiel

Morningstar rating:
Geen rating

Het ASN Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan en aandelenparticipaties in
microfinancieringsinstellingen (MFI’s). MFI’s verstrekken financiële diensten aan mensen
met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in
ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het ASN Microkredietfonds bij aan
armoedebestrijding, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling vande lokale
economie.
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Toelichting resultaat
Het ASN Microkredietfonds behaalde in het tweede kwartaal van 2022 een positief rendement van 0,83%.
Daarmee kwam het rendement over de afgelopen 12 maanden (inclusief herbelegd dividend) uit op 2,57%. Het
positieve rendement in het tweede kwartaal is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stabiele rente-inkomsten van
het fonds. Bovendien steeg de waarde van de participatie-investeringen en de leningen in het fonds, wat positief
bijdroeg aan het rendement. Het ASN Microkredietfonds heeft geen investeringen in Rusland en Oekraïne,
waardoor de directe invloed van de oorlog op het fonds beperkt bleef. De MFI’s in de omringende landen konden
hun activiteiten voortzetten. Dat droeg bij aan het positieve rendement dat het fonds – in tegenstelling tot veel
aandelenfondsen – in het eerste halfjaar behaalde.
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Wijzigingen in portefeuille
Wijzigingen
portefeuille
Het
fonds verstrekte
in het tweede kwartaal aan dertien microfinancieringsinstellingen (MFI’s) een lening. Dit
leidde niet tot noemenswaardige wijzigingen van de regioverdeling. Er zijn zes nieuwe MFI’s aan de
portefeuille toegevoegd. Het fonds is hierdoor sinds lange tijd weer actief in de Palestijnse gebieden. De
andere nieuwe MFI’s bevinden zich in Senegal, China, Kazachstan en Indonesië. Het fonds heeft ook
Marktontwikkeling
participaties gekocht in Kinara Capital in India. Met gebruik van fintech biedt Kinara Capital leningen aan
kleine Indiase bedrijven. Het heeft ook een programma geïntroduceerd, HerVikas genaamd, waarmee het
exclusief aan vrouwelijke ondernemers leningen verstrekt. Van het totale fondsvermogen was per eind juni
90,7%
Visiebelegd.
en vooruitzichten

Marktontwikkeling
De inval van Rusland in Oekraïne, gecombineerd met de al hoge inflatie, veroorzaakte veel onrust op de
aandelenmarkten. Zowel de aandelenkoersen als de koers van de euro ten opzichte van de US-dollar
daalden. De oorlog leidde er in het eerste halfjaar niet toe dat de vraag naar kredieten bij de MFI’s afnam.
Deze vraag was in 2021 gestegen toen veel landen hun coronamaatregelen versoepelden. Dit stelde kleine
ondernemers en de MFI’s die hen ondersteunen, in staat om hun activiteiten weer bijna volledig te hervatten.

Het ASN Microkredietfonds leent
alleen geld uit aan goedgekeurde
microfinancierings-instellingen
(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 beleggingsuniver-sum van het
ASN 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.

Visie en vooruitzichten
Het effect van de coronapandemie op de werkzaamheden van de MFI’s neemt af. We verwachten we niet dat
de MFI’s er nog problemen van zullen ondervinden. Wel vinden er geopolitieke en macro-economische
verschuivingen plaats als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Direct na het begin hebben wij de mogelijke
impact op onze portefeuille in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië geanalyseerd. We beoordeelden
diverse variabelen: de geldstroom die in het buitenland werkende mensen naar huis sturen (remittances),
het kredietrisico, herfinancieringsrisico en valutarisico, en de macro-economische en politieke impact. De
oorlog veroorzaakt vooral grote verschuivingen op macro-economisch en geopolitiek vlak en kan tot meer
volatiliteit op de markten leiden. Wij zien echter vooralsnog geen reden tot zorg voor het fonds. De recente
resultaten illustreren dat de MFI’s en de ondernemers die zij steunen en financieren, zich snel en succesvol
aanpassen aan uitdagende omstandigheden.
Nu de rentes in de Verenigde Staten en Europa worden verhoogd, verwachten wij ook in de
microfinancieringssector veranderingen op het gebied van rente en volatiliteit in valutakoersen. In de
opkomende landen waar het fonds actief is, proberen centrale banken de inflatie onder controle te krijgen,
onder andere door renteverhogingen. Op termijn leidt dit er waarschijnlijk toe dat het fonds de MFI’s hogere
rentes berekent, die de MFI’s op hun beurt doorberekenen aan de kleine ondernemers die zij financieren.
Deze gaan waarschijnlijk de verhoogde kosten doorberekenen aan hun klanten. Als de inflatie aanhoudt, kan
dat er echter voor zorgen dat de marges dalen, waardoor het besteedbare inkomen van MFI-klanten daalt.
Wij verwachten niet dat dit tot drastische veranderingen in de kwaliteit van de fondsportefeuille zal leiden.
We volgen de effecten van de oorlog en de inflatie op MFI’s in de portefeuille nauwlettend en blijven nieuwe
investeringen doen om de sociale impact van het fonds te vergroten.
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