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Fondsprestaties

Vanaf
R endem entin euro* 1 mnd 3 mnd 2018 2017 2016 2015 2014 start**
TCM A fricaHigh D ividend -2,42% -9,08% 0,48% 21,23% -1,91% -9,69% 15,21% -13,03%
A fricaexSA TR -1,43% -2,75% -0,06% 7,31% -5,12% -10,38% 7,39% -20,40%

*Inclusiefherbeleggingdividend (B loom bergdata)
**Gegevenszijnvanafstartdatum fonds:31-03-2008

Fondsprofiel

Sinds de startvan hetjaarbedraagthetrendem entvan hetfonds 0,48% ,terwijlde benchm ark overdezelfde periode m et
0,06% daalde.In de afgelopen m aand is de outperform ance iets teruggelopen.Hetfonds daalde in augustus m et2,42% ,
terwijlde benchm ark 1,43% m oestprijsgeven.Ondanks datde posities in Egypte en M arokko positiefbijdroegen aan het
resultaatzorgdekoersdrukin Nigeria en vooralZuid-A frika ervoordathetm aandresultaatnegatiefw as.
D e Top40 Indexin Zuid-A frika slootw elisw aarde m aand afm eteen plusvan 2,44% in lokale valuta,m aarin euro gem eten
bedroeg het resultaat-7.84% .D e Zuid-A frikaanse m unt staatonderdruk vanw ege angst voorbesm ettingsgevaarvanuit
andere opkom ende landen die in een crisisverkeren,zoalsTurkije en A rgentinië .Hettekortop de lopende rekening en de
liquiditeit in de Rand m aken de m unt kw etsbaar,w aardoorhet optim ism e overpresident Ram aphosa’s plan voorde
econom ie plots is verdw enen.D e w eging van Zuid A frika binnen het fonds bedraagt m om enteel8% .Ondertussen wil
Volksw agen m eergaan investeren in A frika.D e autofabrikanttekende een overeenkom stm etde regeringen van Ghana en
Nigeria overde bouw van fabrieken in beide landen.Volgens Volksw agen is de situatie op hetcontinentgestabiliseerd en
gaatde econom ie vooruit,w aardoorde barrières voorde autom obielindustrie zijn w eggenom en.D aarnaastw as de B ritse
prem ierTheresa M ayopbezoekin Nigeria,Kenia en Zuid-A frika om de banden aan te halenin de aanloopnaarde B rexit.Ze
beloofde m eerB ritseinvesteringenin de A frikaanse econom ieë n m ethetdoelde leidende G7 investeringspartnerte w orden
en de econom ische groeiduurzaam te ondersteunen.Hetfondsnam een nieuw e positiein opGlencore,actiefophetgebied
van grondstoffen en landbouw producten.Hetbedrijfhaalteen grootdeelvan haarom zetuitfrontierlanden in A frika en
noteert8xde verw achte winstbijeen dividendrendem entvan5% .
Verderhad hetfondsinstroom van nieuw verm ogen in de afgelopen m aand.Hetaantaluitstaande aandelen nam toe m et
13.635stuksnaar726.406.Hetfondsheeftop ditm om entpositiesin 35aandelen,verdeeld over8 verschillende landen.D e
landen m etde grootste w eging zijn thansEgypte (32,64% ),Nigeria (18,55% ),M arokko (13,96% )en K enia (13.64% ).In deze
m arkten bevinden zich opditm om entde m eestinteressante hoog dividendaandelen die aan de kw aliteitseisen voldoen.D e
w eging van een land w ordtdushoofdzakelijkbepaald doorde relatieve aantrekkelijkheid van de m arktten opzichte van de
anderelanden.Hetfondskan daarm ee sterkafwijken van debenchm ark.

Hetfondsbelegtin beursgenoteerdeaandelenin deregio'sN oord-A frika en Sub-Sahara A frika.Erw ordtnietalleen
geïnvesteerd inEgypte,M arokkoen Nigeria,m aarookin B otsw ana,Ghana,K enia,M auritius,Tunesië en Zam bia.D e
doelstellingisom een hoogdividendrendem entterealiseren,in com binatiem etlange term ijn verm ogensgroei.Het
risicoprofielishoog,doortebeleggeninopkom endem arktenin A frika.D e correlatieislaag.Historisch gezieniserm inder
sam enhangm etw ereldwijdefinancië lem arkten,om datA frikaansem arkten m indergevoeligzijn voorinternationale
ontwikkelingen.Om dedoelstellingtebehalen,belegthetFonds95% tot100% van haarverm ogen via TCM Investm ent
FundsLuxem bourgin deelnem ingsrechten van TCM A frica High D ividend Equity(L ux).HetFondskw alificeertdaarm eeals
feeder-structuur.

Verhandelbaarheid:
Hetfondsheefteen noteringvia
EuronextA m sterdam eniselke
beursdagviaiederebankofbroker
verhandelbaar.Hetfondszalin
beginselopbeursdagenaandelen
afgeven tegendeintrinsiekew aarde
m eteenopslagvan 0,5% en aandelen
inkopen tegen eenintrinsiekew aarde
m eteen afslagvan 0.5% .

D irectie/beheerder:
TR USTUS CapitalM anagem entB .V.

Fondsm anagem ent:
FrontierM arketsTeam :
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TCM A fricaHigh D ividend Equity A frica ex.SA TR

Intrinsiekew aarde: 14,05
B eurskoers: 14,12
Fondsverm ogen: 10,2m iljoen
A antaluitstaandeaandelen:726.406

Startdatum :31m aart2008
Structuur:Open end

D oelstelling:hoog
dividendrendem entin com binatiem et
verm ogensgroei

D ividend:±4% perjaar,uitkering
m inim aaléénkeerperjaar
D ividenduitkering:
2018-04: 0,58brutoperaandeel
(zievoorhistorischedividend-
uitkeringende w ebsite)

B enchm ark:A fricaexSouth A frica
Index(TotalR eturn)

B eheervergoeding:1,5% perjaar

Perform ancefee:10%
D ezekosten w ordenalleeninrekening
gebrachtophetniveau van TCM A frica
High D ividendEquity(L ux).

Lopende Kosten Factor:
2,64% (begroting2018)

ISIN Code:N L0006173007
B loom bergTicker:TCM A F N A

31 augustus2018



Sectorallocatie Top10belangen

Positie W eging

A lexandriaMineralOilsCo 5,18%
Elsw edyElectricCo 4,09%
EquityGroupHoldingsL td 4,03%
Housing& D evelopm entB ank 3,94%
CreditA gricoleEgypt 3,87%
Safaricom Plc 3,75%
M arocTelecom 3,74%
M arsa M aroc 3,71%
A ccessB ankPlc 3,70%
GuarantyTrustB ank 3,55%

Gew ichttop10inportefeuille 39,57%

L andenallocatie Fondskarakteristieken

K enm erk Fonds

A antalposities 35 36

D ividendrendem entin% * 6,19 4,40

Koers/winstverhouding* 10,41 12,04

Koers/boekw aarde* 1,78 2,43

*bron:B loom berg/TCM

D uurzaam heid
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D isclaim er

Copyright© M orningstarB enelux.A llerechten voorbehouden.D ehierinvervatteinform atie:(1)iseigendom van M orningstaren/ofdiensinform atieverstrekkers,
(2)m ag niet gekopieerd w orden,en (3)de juistheid,com pleetheid oftijdigheid w ordt niet gegarandeerd.M orningstaren de inform atieverstrekkers van
M orningstaraccepteren geen enkele aansprakelijkheid vooreventuele schaden ofverliezen dievoortvloeien uithetgebruikvan dezeinform atie.In hetverleden
behaalderesultaten bieden geen garantievoordetoekom st.

A an deze factsheetkunnen geen rechten w orden ontleend.Voorde voorw aarden van hetfonds verwijzen wiju naarhetprospectus en naarde essentië le
beleggersinform atie.D eze docum enten zijn verkrijgbaarvia de w ebsite en via het hierverm elde adres.D e beheerdervan het fonds (TRUSTUS Capital
M anagem entB .V.)heefteen A IFM -vergunning(art.2:65W ft)van de A utoriteitFinancië leM arkten.D everm elderendem enten zijn naaftrekvan actuelekosten.B ij
aan-en verkopen w ordenkosteninrekeninggebracht.

A FR ICA
ex SA

TCM iseen sam enw erkingsverband aangegaanm etSustainalytics,
w aarbijdeportefeuillesvan deTCM aandelenfondsen w orden gescreend
opbasisvanESG criteria(UN GlobalCom pacten ControversialW eapons).

B ovenstaandegegevenshebben betrekkingopdeonderliggendeportefeuillevan hetm asterfondsin Luxem burg,w aarhetN ederlandsefeederfondsvoor95%
tot100% inbelegt.
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Contactgegevens
Sew ei2,8501SP Joure
+31 (0)513482200
info@ tcm investm entfunds.nl
w w w .tcm investm entfunds.nl


