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Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN Duurzaam Mixfonds belegt in euro-staatobligaties (circa 55%) en wereldwijd in aandelen (circa 45%)
die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De beheerder van het ASN
Duurzaam Mixfonds past de mix tussen aandelen en obligaties in het fonds aan de actuele
marktomstandigheden aan. Alle beleggingen in het fonds zijn getoetst op duurzaamheid: mensenrechten,
waaronder werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke
betrokkenheid. Binnen het obligatiegedeelte worden de landen getoetst op zowel sociale en milieuprestaties, als
op een fundamenteel financieel criterium, namelijk de terugbetaalcapaciteit (verhouding tussen
belastinginkomsten en renteverplichtingen van een land). Hoe beter een land scoort op deze punten, des te
meer het fonds erin belegt.
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resultaat
Toelichting resultaat
Het ASN Duurzaam Mixfonds verloor in januari 1,42% aan beurswaarde, terwijl de benchmark uitkwam op -1,28%.
Debet hieraan was dat de hogere rentes het rendement van de obligatieportefeuille drukten. De overwogen
positie in aandelen versus obligaties werkte licht positief door in het fondsrendement. De belangen in onder
meer Salesforce.com (maandrendement van +13%), Smurfit Kappa (+12%) en Micron Technology (+7%)
droegen positief bij aan het rendement. De aandelenbeleggingen in Technicolor (-23%), Herman Miller (-11%)
en Lagardere (-12%) pakten negatief uit.
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ISIN code:
NL0000280089
Oprichtingsdatum:
31-12-2000
Vermogensbeheerder:
ACTIAM N.V.
Beurs:
Euronext Amsterdam
Lopende kosten (2016):
0,70%
Benchmark:
55% iBoxx € Sovereign Index (TR),
29,25% MSCI Europe Index Net EUR,
11,25% MSCI USA Index Net EUR,
4,5% MSCI Japan Index Net EUR
Valuta:
Euro
Website:
www.asnbank.nl/beleggen
Koers ultimo maand:
€ 86,98
Hoogste koers 12 maanden:
€ 89,88
Laagste koers 12 maanden:
€ 82,91
Dividend:
€ 1,30 per 09-05-2016
Dividendrendement:
1,49%
Fondsomvang:
€ 258.874.738,91
Uitstaande aandelen:
2.979.238

Verdeling beleggingscategorieën

Obligaties
53,39%

Aandelen
Wereldwijd
46,61%

Wijzigingen portefeuille
portefeuille
Wijzigingen
In de aandelenportefeuille hebben we de voorkeurspositie van cyclische aandelen nog iets verder opgehoogd. Zo
kochten we aandelen in de technologiesector, bijvoorbeeld van STMicroelectronics, Soitec en Micron Technologies.
In deze sector is een duidelijk positieve trend in de winstcijfers waarneembaar. We kochten eveneens aandelen
Marktontwikkeling
van detailhandelsconcern Metro en internetretailer Asos. Metro is bekend van de winkelketens Makro, Media
Markt en Saturn. Het bedrijf streeft milieudoelstellingen na op alle gebieden die voor de sector relevant zijn.
Het gewicht van de verschillende landen in de obligatieportefeuille wordt bepaald door hun duurzaamheidsscore
en terugbetaalcapaciteit.
Op basis hiervan verdeelden we de instroom van nieuwe beleggingsgelden en de
Visie
en vooruitzichten
ontvangen rente over staatsobligaties van de diverse landen.

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. 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.
De Duitse tienjaarsrente steeg in januari met 23 basispunten tot 0,44%. Dit werd veroorzaakt door de stijging
van de inflatie, vooral in Duitsland, en doordat de macro-economische cijfers beter waren dan verwacht.

Visie en vooruitzichten
De groei van de wereldeconomie houdt overtuigend aan. Het groeipatroon van de Amerikaanse economie is
eenzijdig geënt op consumptie. Toch is de kans op een cyclische inzinking voorlopig klein, mede als gevolg van
de fiscale stimulansen die Donald Trump de Amerikaanse economie wil geven. De economie van de eurozone
versnelt zelfs licht, getuige diverse leidende indicatoren. De Chinese economie blijft op een behoorlijk groeipad,
terwijl veel andere opkomende landen langzaam uit het dal kruipen. De politieke onzekerheden en risico’s houden
echter onverminderd aan, zoals de aankomende Franse presidentsverkiezingen en de Duitse parlementsverkiezingen.
In de assetallocatie hebben wij geen veranderingen aangebracht: we houden een licht overwogen belang aan in
aandelen versus obligaties.

Duurzaam
Beleggingsbeleid
De aandelen waarin het ASN Duurzaam
Mixfonds belegt zijn dezelfde als in het ASN
Duurzaam Aandelenfonds. De obligaties waarin
het fonds belegt zijn dezelfde als in het ASN
Duurzaam Obligatiefonds.
Invloed uitoefenen
Wij zetten drie instrumenten in om uw geld te
laten werken voor een duurzame, rechtvaardige
samenleving.
1. Selectie

Ondernemingen met activiteiten als
wapens, kernenergie, fossiele brandstoffen
en bont sluiten we uit.

Ondernemingen worden minimaal eens in
de vier jaar getoetst op sociale- en
milieuprestaties van de bedrijfsactiviteiten,
het beleid en de praktijk van de
ondernemingen. Dit kan betekenen dat
sommige sectoren niet of nauwelijks
vertegenwoordigd.
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, groene
wereld. Dit dialoog vindt vaak plaats
naar aanleiding van mogelijke misstanden.
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.
Obligaties
Het fonds belegt alleen in eurostaatsobligaties
van landen die de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens respecteren, beschermen
en bevorderen. We sluiten landen uit als zij
verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen
van mensenrechten of belangrijke verdragen
over wapens niet ondertekend hebben. De
overgebleven landen beoordelen jaarlijks op
twee aspecten:

duurzaamheid; Dit wordt onderzocht aan
de hand van vijftien indicatoren: vier voor
biodiversiteit, twee voor klimaat en negen
voor mensenrechten. Bijvoorbeeld de
hoeveelheid beschermd natuurgebied, de
CO2-uitstoot per bewoner en de
inkomensongelijkheid van een land.

gezonde betalingsbalans; de verhouding
tussen belastinginkomsten en
renteverplichtingen.
Hoe beter een land scoort op de combinatie van
duurzame prestaties en een gezonde
betalingsbalans des te meer het fonds erin mag
beleggen.

De waarde van uw beleggingen kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het ASN Duurzaam Mixfonds 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 Mixfonds 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 Mixfonds. Dit waarborgt dat de
beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Duurzaam Mixfonds 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.

