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De fondsmanager schrijft
In 2019 is de koers van het fonds tot en met juli 6,26% gestegen, waarbij de index over dezelfde periode met 18,0% steeg, beide
gemeten in euro op basis van Total Return. De stijging van de index is vooral te verklaren door de sterke prestaties van Koeweit
(+32% Total Return voor 2019). De afgelopen maand hebben de Frontier Markets zich niet veel aangetrokken van de spanningen
met betrekking tot de handelsoorlog tussen de VS en China. Beleggers waren gunstig gestemd. Eén van de sterke stijgers was Sri
Lanka. In Sri Lanka stegen de koersen gemiddeld met 10% vanwege de grootste buitenlandse instroom in zeven jaar. Beleggers
zijn optimistisch met betrekking tot de presidentsverkiezingen eind december. Een andere sterke stijger was Litouwen. De MSCI
Litouwen Index steeg met 7,6% in dollars. In het fonds is voor het eerst positie in Litouwen ingenomen en wel in Siauliu Bankas.
Deze Litouwse bank heeft als core business het verstrekken van leningen aan de mid- en small cap sector. Dit bedrijf heeft een
gunstige waardering met een koers/winstverhouding van 5,6 en een dividendrendement van 5,75%.
De markt in Pakistan lijkt te verbeteren. Onder leiding van Imran Kahn kunnen hervormingen worden doorgevoerd. Dit kan leiden
tot een positieve impuls voor buitenlandse beleggers. Voor het eerst sinds 2014 zijn buitenlandse beleggers inmiddels per saldo
kopers in de Pakistaanse financiële markten, die op de laagste boekwaarde worden gewaardeerd in 10 jaar.
Nigeria had daarentegen wederom een lastige maand. Beleggers verliezen het geduld nu president Buhari na vijf maanden nog
steeds geen nieuwe regering heeft samengesteld. Ondanks deze impasse is het nog steeds aannemelijk dat beleggen in Nigeria
aantrekkelijk is gezien het hoge dividendrendement van 10-15%.
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 79 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De waardering van
het fonds als totaal ligt met een K/W van 9,87 een stuk lager dan de benchmark, die 12,83 bedraagt. De landen met de grootste
weging zijn thans Nigeria (11,76%), Vietnam (11,47%) en Koeweit (8,88%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest
interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de
relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark
index.

Fondsprestaties

Intrinsieke waarde:  ڪ12,14
Beurskoers:  ڪ12,20
Fondsvermogen:  ڪ26,5 miljoen
Aantal uitstaande aandelen: 2.186.320
Startdatum: 15 november 2012
Structuur: Open end
Doelstelling: hoog dividendrendement in combinatie met
vermogensgroei
Dividend: ± 5% per jaar, uitkering in
principe twee keer per jaar
Dividenduitkering:
2019-05:  ڪ0,32 bruto per aandeel
(zie voor historische dividenduitkeringen de website)
Benchmark: Frontier Markets Index TR

(dit is de benchmark van het Master fonds in
Luxemburg)

Beheervergoeding: 0,9% per jaar
Performance fee: 10%
(deze kosten worden alleen in rekening
gebracht op het niveau van het Master
fonds in Luxemburg)

190
180
170

Lopende Kosten Factor:
1,94% (begroting 2019)

160
150
%

(5 jaar per 31-07-2019)

ISIN Code: NL0010278073
Bloomberg Ticker: TCMGF NA

140
130
120
110
100

TCM High Dividend
Rendement in euro*
TCM Global High Dividend
Frontier Markets TR Index
iShares Frontier 100 ETF

1 mnd
1,16%
4,64%
2,28%

iShares Frontier 100 ETF
3 mnd
-0,42%
7,99%
8,45%
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19,99% -13,86%
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Frontier Markets TR Index
2017
3,94%
15,68%
19,48%

2016
10,78%
5,77%
5,10%

2015
-2,31%
-4,74%
-7,81%

Vanaf
start**
65,46%
77,75%
67,80%

* Inclusief herbelegging dividend (Bloomberg data)
** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 15-11-2012

Fondsprofiel
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit
het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve
screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille
over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en
herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. Om de doelstelling
te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in
deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als
feeder-structuur.

Verhandelbaarheid:
Het fonds heeft een notering via Euronext
Amsterdam en is elke beursdag via iedere
bank of broker verhandelbaar. Het fonds
zal in beginsel op beursdagen aandelen
afgeven tegen de intrinsieke waarde met
een opslag van 0,5% en aandelen
inkopen tegen een intrinsieke waarde
met een afslag van 0,5%.
Directie/beheerder:
TRUSTUS Capital Management B.V.
Fondsmanagement:
Frontier Markets Team:
Wytze Riemersma
Marco Balk

Sectorallocatie

Top 10 belangen

Financiële Instellingen

28,04%

Duurzame goederen

14,36%

Telecommunicatie

13,91%

Basismaterialen

10,40%

Industrie

8,32%

Nutsbedrijven

7,44%

Energie

7,16%

Consumptiegoederen

6,22%

Kas
Gezondheidszorg
Informatietechnologie

2,54%
1,61%
0,00%

Landenallocatie - Top 15

Positie
Halyk Savings Bank-Gdr Reg S
Mobile Telecommunications Co
Heavy Engineering And Ship B
Fondul Proprietatea Sa/Fund
Petrovietnam Gas Joint Stock
Equity Group Holdings Plc
Ooredoo
Safaricom Plc
Hatien 1 Cement Jsc
Kcb Group Ltd

2,08%
1,98%
1,97%
1,84%
1,77%
1,76%
1,70%
1,70%
1,68%
1,68%

Gewicht top 10 in portefeuille

18,17%

Fondskarakteristieken

Nigeria

11,76%

Kenmerk

Vietnam

11,47%

Aantal posities
Dividendrendement in %*
Koers/winstverhouding*
Koers/boekwaarde*

Koeweit

8,88%

Marokko

7,91%

Kenia

5,96%

Pakistan

5,39%

Thailand

5,28%

Bangladesh

5,27%

Egypte

4,65%

Slovenië

4,51%

Sri Lanka

4,36%

Roemenië

Weging

3,29%

Oman

2,81%

Turkije

2,71%

Kas

2,54%

Fonds

Benchmark

79
7,81
9,87
1,31

95
4,18
12,83
1,86

Fonds

Benchmark

max. 35%
max. 20%
max. 30%
1-2%

40,50%
32,49%
49,31%
10,26%

* bron: Bloomberg/TCM

Beleggingslimieten
Weging
GCC-Regioweging
Landenweging
Sectorweging
Aandelenweging (gelijk gewogen)

Voor de benchmark betreft dit resp. de weging voor de GCC-regio, de
weging voor Koeweit (landen), Financials (sector) en de grootste
individuele positie.

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de onderliggende portefeuille van het master fonds in Luxemburg, waar het Nederlandse feeder fonds voor 95%
tot 100% in belegt.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics, waarbij de
portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG
criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).
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Disclaimer
Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële
beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hier vermelde adres. De beheerder van het fonds (TRUSTUS Capital
Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten.
Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.
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