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Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die
voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds is opgericht in 1993.
Inmiddels is het ASN Duurzaam Aandelenfonds het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. De
beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten, waaronder
werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook
wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de
portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan
het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.
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Toelichting resultaat
De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds steeg met 0,40%, terwijl de benchmark op -0,22% uitkwam.
De factoren waarop we aandelen uit het beleggingsuniversum selecteren, leverden extra rendement op. Positief
waren de beleggingen in Salesforce.com (maandrendement van +13%), Smurfit Kappa (+12%) en Micron
Technology (+7%). De koers van Salesforce.com profiteerde ervan dat het aandeel op veel aanbevelingslijsten
van analisten staat. De belangen in Technicolor (-23%), Herman Miller (-11%) en Lagardere (-12%) pakten
negatief uit. Technicolor kwam plots met een winstwaarschuwing. De winst werd vooral gedrukt doordat de
situatie in het segment van slimme apparaten (the internet of things) verslechterde.
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ISIN code:
NL0000441301
Oprichtingsdatum:
20-04-1993
Vermogensbeheerder:
ACTIAM N.V.
Beurs:
Euronext Amsterdam
Lopende kosten (2016):
0,85%
Benchmark:
65% MSCI Europe Index Net EUR,
25% MSCI USA Index Net EUR,
10% MSCI Japan Index Net EUR
Valuta:
Euro
Website:
www.asnbank.nl/beleggen
Koers ultimo maand:
€ 103,37
Hoogste koers 12 maanden:
€ 104,52
Laagste koers 12 maanden:
€ 90,29
Dividend:
€ 1,50 per 09-05-2016
Dividendrendement:
1,45%
Fondsomvang:
€ 790.418.567,06
Uitstaande aandelen:
7.688.697
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Merck & Co
Salesforce.Com
Starbucks Corp
Ntt Docomo Inc
Astellas Pharma

6. Becton Dickinson & Co
7. Nike -Cl B
8. East Japan Railway Company
9. Novartis -Reg
10. Asm Lithography Holding
11. Subtotaal
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Verenigde Staten van Amerika
Verenigd Koninkrijk
Japan
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Spanje
Zwitserland
Denemarken
Zweden
Ierland
Finland
Oostenrijk
België
Canada
Portugal
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Sector- en geografische verdeling

Gezondheidszorg
17,7%
Financiële
diensten
0,4%
Consument
defensief
7,7%

Consument
cyclisch
22,6%
Beleggingsfondsen
0,9%

Nutsbedrijven
1,8%
Technologie
21,6%

Telecom
5,5%
Vastgoed
2,6%
Basisgoederen
3,7%
Basisindustrie
15,5%

Wijzigingen portefeuille
portefeuille
In januari hebben we de voorkeurspositie van cyclische aandelen nog iets verder opgehoogd. Zo kochten we
aandelen bij in de technologiesector, bijvoorbeeld van STMicroelectronics, Soitec en Micron Technologies.
De trend is dat de winsten in deze sector stijgen. We kochten eveneens aandelen van detailhandelsconcern
Marktontwikkeling
Metro en internetretailer Asos. Metro is met ongeveer 2.100 winkels actief in 32 landen in Europa, Azië en
Afrika. Het bedrijf is bekend van de winkelketens Makro, Media Markt en Saturn. Metro heeft milieudoelstellingen
voor alle gebieden die voor de sector relevant zijn: het wil minder grondstoffen gebruiken, afval beperken, en
het energieverbruik
en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. We verkochten vooral aandelenbelangen in
Visie
en vooruitzichten
defensievere bedrijven als Reckitt Benckiser en KPN.

Marktontwikkelingen
De groei- en inflatie-indicatoren blijven wereldwijd in positieve zin verrassen. Zij zorgden voor een lichte
stijging van de aandelenkoersen in de eerste weken van januari. Een goed voorbeeld van hogere economische
activiteit was de Amerikaanse inkoopmanagersindex van de dienstensector. Deze leidende indicator overtrof in
januari opnieuw het niveau van de maand ervoor. De decreten die Donald Trump in de eerste dagen van zijn
presidentschap uitvaardigde, veroorzaakten internationaal onrust en onzekerheid. Beleggers reageerden hier
negatief op. Daardoor verloren de aandelenmarkten eind januari de voorzichtig opgebouwde koerswinsten.

Visie en vooruitzichten
Het macro-economische beeld is nog steeds gematigd, maar het economische perspectief is wereldwijd
verbeterd. De meeste economische cijfers worden naar boven bijgesteld. Bovendien trekt de winstgevendheid
van bedrijven aan. Daarom zijn we recentelijk iets positiever geworden over de Europese aandelenmarkten.
Wel plaatsen we kanttekeningen bij de politieke ontwikkelingen en het toekomstige beleid van centrale banken.
Daarom blijven we vooralsnog vrij voorzichtig. Daar komt bij dat aandelen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten
duur zijn, zowel absoluut als in historisch perspectief. We zijn voorzichtig omdat nog onzeker is hoe president
Trump zijn stimuleringsplannen gaat financieren terwijl de Amerikaanse economie zich in een laat-cyclische
fase bevindt. De inflatieverwachtingen zijn duidelijk toegenomen. Een verdere stijging van de rente kan de
waarderingssteun voor aandelen doen afnemen.

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 ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt
wereldwijd in beursgenoteerde
ondernemingen. Veel daarvan hebben een
uitgebreide keten van toeleveranciers en
oefenen ook invloed uit op de duurzaamheid
van deze bedrijven.
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
beursgenoteerde ondernemingen die passen in
de duurzame, rechtvaardige samenleving:

We sluiten ondernemingen uit met
activiteiten als wapens, kernenergie,
fossiele brandstoffen en bont.

We toetsen ondernemingen op
duurzaamheidscriteria. Daarbij
beoordelen we hun sociale en
milieuprestaties, beleid en praktijk. Dit
kan betekenen dat sommige sectoren niet
of nauwelijks zijn vertegenwoordigd in de
fondsportefeuille.
De ondernemingen worden minstens eens in
de vier jaar getoetst. Uit de lijst met
goedgekeurde ondernemingen kiest de
beheerder de ondernemingen waarin het fonds
belegt, op basis van hun financiële prestaties
en vooruitzichten.

Hoe lager de relatieve CO2-uitstoot van
een onderneming , des te meer het fonds
erin mag beleggen.
2. Dialoog
Door met ondernemingen in gesprek te gaan
willen we hen bewuster maken van hun
bijdrage aan een sociale, rechtvaardige wereld.
Deze dialoog vindt vaak plaats naar aanleiding
van mogelijke misstanden. Als een
onderneming niets aan die misstanden doet,
belegt het fonds er niet langer in.
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 Aandelenfonds 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 Aandelenfonds 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 Aandelenfonds. Dit waarborgt dat
de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds 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.

