
De fo ndsm anag er schrijft Morningstar Rating

( 5 jaar per 31-5-2019)

Fo ndsprestaties

Vanaf
Rendement in euro* 1 mnd 3 mnd 2019 2018 2017 2016 2015 start**
TCM Africa Hig h Dividend -4,43% -4,15% 3,39% -12,25% 21,23% -1,91% -9,69% -21,48%
Africa exSA TR -2,35% 0,91% 7,69% -8,62% 7,31% -5,12% -10,38% -21,62%

*Inclusiefherbeleg g ing dividend ( Blo o m berg data)
**G eg evens zijn vanafstartdatum fo nds:31-03-2008

Fo ndspro fiel

In m eiverlo o r de index2,4% in w aarde en hetfo nds 4,4% ,beide g em eten in eu ro .W ereldw ijd daalden de aandelenm arkten
als g evo lg van een verdere escalatie van hethandelsco nflicttussen de VS en China.
Alho ew elde Afrikaanse m arkten do o rg aans een lag e co rrelatie verto nen m et o ntw ikkelde m arkten,heeft deze verdere
escalatie m o g elijk w elvo o r lichte druk o p de handelg ezo rg d.Z o daalden de beurzen in Eg ypte ( -5,4% ) ,M aro kko ( -1,4% ) en
Kenia ( -4,1% ) g em eten in eu ro .Een po sitieve uitschieter w as Nig eria m eteen stijg ing van 8,3% .De stijg ing w erd m etnam e
vero o rzaaktdo o r Dang o te Cem ent( +11,8% ) m eteen indexw eg ing van 30,4% .Dang o te Cem ents is een fo nds datw elisw aar
aan veelvan o nze investering scriteria vo ldo et,m aar o pbasis van de ESG screening ( “hum an rig hts issues”) de eindselectie in
de po rtefeuille niethaalt.

Sinds hetbeg in van hetjaar no teerthetfo nds 3,4% ho g er.In deze perio de g ro eide hetaantaluitstaande aandelen m et
27.226,w aardo o r hetto taalaantaluitstaande aandelen to enam to t837.032.
M acro -eco no m isch zietheter vo o r hetco ntinentAfrika no g steeds g o ed uit.In Eg ypte is de inko o pm anag ers index g esteg en
naar 50,8.Hetho o g ste niveau in 3,5 jaar tijd.Uiteen enq uête o nder Eg yptische instelling en blijkto o k dathetvertro uw en in
de eco no m ische to eko m stverder to eneem t.In Nig eria heeftde o verheid de g ro eio ver het1e kw artaalbekend g em aakt
( 2,01% ) .De g ro eiw as iets lag er dan verw acht( 2,61% ) ,w atm o g elijk verklaard kan w o rden do o r de verkiezing en.De ho g ere
o lieprijs had een po sitieve invlo ed o p de g ro ei.

Sinds beg in ditjaar draag tKenia hetm eestbijaan hetrendem entvan hetfo nds.In 2018 g ro eide de Keniaanse eco no m ie o p
hetho o g ste tem po in achtjaar tijd en kan ditjaar m eteen verg elijkbaar tem po ( 6,3% ) g ro eien.Kenia g enereerde 840.600
nieuw e banen in 2018.De inflatie in 2018 w as 4,7% ,hetg een veellag er is dan de 8% in 2017.Hetteko rt o p de lo pende
rekening nam afto t$ 4,1 m iljard.Ong eveer 2 m iljo en to eristen bezo chten hetland vo rig jaar.To erism e is na landbo uw de
g ro o tste bro n van binnenko m ende buitenlandse valuta.

Hetfo nds beleg tin beursg eno teerde aandelen in de reg io 's No o rd-Afrika en Sub-Sahara Afrika.Er w o rdtnietalleen
g eïnvesteerd in Eg ypte,M aro kko en Nig eria,m aar o o kin Bo tsw ana,G hana,Kenia,M auritius,Tunesië en Z am bia.De
do elstelling is o m een ho o g dividendrendem entte realiseren,inco m binatie m etlang e term ijn verm o g ensg ro ei.Het
risico pro fielis ho o g ,do o r te beleg g en in o pko m ende m arkten in Afrika.Deco rrelatie is laag .Histo risch g ezien is er m inder
sam enhang m etw ereldw ijde financiële m arkten,o m datAfrikaanse m arkten m inder g evo elig zijn vo o r internatio nale
o ntw ikkeling en.Om de do elstelling te behalen,beleg thetFo nds 95% to t100% van haar verm o g en via TCM Investm ent
Funds Luxem bo u rg in deelnem ing srechten van TCM Africa Hig h Dividend Eq uity ( Lux) .HetFo nds kw alificeertdaarm ee als
feeder-structuu r.

Verhandelbaarheid:
Hetfo nds heefteen no tering via
Eu ro nextAm sterdam en is elke
beursdag via iederebank o fbro ker
verhandelbaar.Hetfo nds zalin
beg inselo pbeursdag en aandelen
afg even teg en de intrinsieke w aarde
m eteen o pslag van 0,5% en aandelen
inko pen teg en een intrinsieke w aarde
m eteen afslag van 0.5% .

Directie/beheerder:
TRUSTUS CapitalM anag em entB.V.

Fondsmanagement:
Fro ntier M arkets Team :
W ytze Riem ersm a
M arco Balk
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TCM Africa Hig h Dividend Eq uity Africa ex.SA TR

Intrinsieke waarde: 12,16
Beurskoers: 12,22
Fondsvermogen: 10,2 m iljo en
Aantal uitstaande aandelen: 837.032

Startdatum: 31m aart2008
Structuur: Open end

Doelstelling: ho o g
dividendrendem entin co m binatie m et
verm o g ensg ro ei

Dividend: ± 4% per jaar,uitkering
m inim aaléén keer per jaar
Dividenduitkering:
2019-05: 0,55bruto per aandeel
( zie w ebsite vo o r histo rische
dividenduitkering en)

Benchmark: Africa exSo uth Africa
IndexTR ( ditis de benchm arkvan het
M aster fo nds in Luxem burg )

Beheervergoeding: 1,5% per jaar
Performance fee: 10%
Deze ko sten w o rden alleen in rekening
g ebrachto p hetniveau van TCM Africa
Hig h Dividend Eq uity ( Lux)

Lopende Kosten Factor:
2,81% ( beg ro ting 2019)

ISIN Code: NL0006173007
Bloomberg Ticker: TCM AF NA

31 mei 2019



Secto rallo catie To p 10belang en

Positie Weging

M aro cTeleco m 5,50%
United Bank Fo r Africa Plc 4,91%
Z enith BankPlc 4,82%
Co m pag nie M iniere De To uissi 4,45%
KcbG ro up Ltd 4,34%
To talM aro cSa 4,33%
Access BankPlc 4,26%
G uaranty TrustBank 4,12%
CreditAg rico le Eg ypt 4,06%
Ho using &Develo pm entBank 4,05%

Gewicht top 10 in portefeuille 44,83%

Landenallo catie Fo ndskarakteristieken

Kenmerk Fonds

Aantalpo sities 34 33

Dividendrendem entin % * 8,45 4,80

Ko ers/w instverho uding * 9,66 10,23

Ko ers/bo ekw aarde* 1,00 2,19

*bro n:Blo o m berg /TCM

Duurzaam heid

M o rning star

Disclaim er

Co pyrig ht© M o rning star Benelux.Alle rechten vo o rbeho uden.De hierin vervatte info rm atie:( 1) is eig endo m van M o rning star en/o fdiens info rm atieverstrekkers,
( 2) m ag niet g eko pieerd w o rden,en ( 3) de juistheid,co m pleetheid o f tijdig heid w o rdt niet g eg arandeerd.M o rning star en de info rm atieverstrekkers van
M o rning star accepteren g een enkele aansprakelijkheid vo o r eventuele schaden o fverliezen die vo o rtvlo eien uithetg ebruik van deze info rm atie.In hetverleden
behaalde resultaten bieden g een g arantie vo o r de to eko m st.

Aan deze factsheetkunnen g een rechten w o rden o ntleend.Vo o r de vo o rw aarden van hetfo nds verw ijzen w iju naar hetpro spectus en naar de essentiële
beleg g ersinfo rm atie.Deze do cum enten zijn verkrijg baar via de w ebsite en via het hier verm elde adres.De beheerder van het fo nds ( TRUSTUS Capital
M anag em entB.V.) heefteen AIFM -verg unning ( art.2:65W ft) van de Auto riteitFinanciële M arkten.De verm elde rendem enten zijn na aftrek van actuele ko sten.Bij
aan-en verko pen w o rden ko sten in rekening g ebracht.

AFRICA
ex SA

TCM is een sam enw erking sverband aang eg aan m etSustainalytics,w aarbij
de po rtefeuilles van de TCM aandelenfo ndsen w o rden g escreend o pbasis
van ESG criteria ( UN G lo balCo m pacten Co ntro versialW eapo ns ) .

Bo venstaande g eg evens hebbenbetrekking o p de o nderlig g ende po rtefeuille van hetm aster fo nds in Luxem burg ,w aar hetNederlandse feeder fo nds vo o r 95%
to t100% inbeleg t.
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Contactgegevens
Sew ei2,8501SPJo u re
+31 ( 0) 513 48 22 00
info @ tcm investm entfunds.nl
www.tcminvestmentfunds.nl
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