PACIFIC ASSETS TRUST
18 januari 2021
Koers in GBP

3,440

Aantal aandelen (m)

121,0

Marktkapitalisatie (m)

416,1

Intrinsieke waarde

3,608

Premie

-4,7%

Bedrijfsomschrijving
Pacific Assets Trust is een Brits beursgenoteerd fonds, een investment trust. Een investment trust
is in principe een gesloten beleggingsfonds dat op een beurs noteert en waarvan de koers
afhankelijk is van vraag en aanbod. Het is dus perfect mogelijk dat het met discount, dan wel met
een premie noteert (zie grafiek rechts boven).
De trust werd opgericht in 1984 en wordt sinds 2010 beheerd door Stewart Investors. Stewart
Investors is een commerciële naam van First State Investments dat in handen is van de
Commonwealth Bank of Australia. Stewart Investors heeft een team medewerkers in het Schotse
Edinburgh en in Singapore.
Het fonds streeft duurzame kapitaalgroei na door te beleggen in een aantal geselecteerde bedrijven
in de regio Azië/Pacific met uitsluiting van Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De beheerders
nemen de rechten en plichten als aandeelhouder van elke participatie op zich en werken heel nauw
samen met die participaties. Los van de financiële elementen zoals waardering en balansstructuur,
wordt heel veel aandacht besteed aan beschouwingen op ESG-vlak (environmental, social &
governance), in die zin dat de beheerders bereid zijn een premie te betalen voor bedrijven die goed
scoren op het vlak van duurzaamheid en op ESG-vlak.
Vooral duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Het team is sterk overtuigd van het feit dat
duurzame ontwikkeling een sleutelelement is voor beursprestaties op lange termijn.
Eind december 2020 telde het fonds 59 participaties die een totale waarde van 412,2 miljoen GBP
hadden.
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Portefeuillesamenstelling (eind december 2020)
Op geografisch vlak blijft het fonds sterk
overwogen in India, nog iets meer dan
een jaar geleden. Vooral in India vindt
de beheerder aandelen die aan haar
criteria beantwoorden. Het belang in
Taiwan nam sterk af (van 35% naar
12,9%), dat in China en Hong Kong nam
toe.
Bangladesh blijft goed vertegenwoordigd in het fonds, terwijl dit land
geen deel uitmaakt van de referentieindex. Cash daalde van 10% naar 3,5%.
Wat
de
sectorvertegenwoordiging
betreft, is het gewicht van 24% van
consumentengoederen terug gevallen
naar 20,1%, IT steeg dan weer van 20%
naar 24,8%. Dit zijn gewichten die we in
de brede aandelenindices terug vinden.
Gezondheidszorg
was
al
goed
vertegenwoordigd,
maar
is
nog
gestegen (van 9,8% naar 14%).
Telecom en materialen (grondstoffen)
blijven onderwogen.
In de top 10 van de grootste individuele
posities vinden we ongeveer dezelfde
namen terug als een jaar geleden, met
dit verschil dat hun belang in bijna alle
gevallen gedaald is. Enerzijds werd het
fonds omvangrijker, anderzijds nam het
aantal aandelen in het fonds toe van 48
tot 59.

Fondsprestaties
Bij het beschouwen van de prestaties van een investment trust zijn er 3 elementen van belang. Er
is ten eerste de absolute prestatie van de koers. Daar de investment trust in GBP noteert, is het
voor ons iets minder evident om de juiste analyse te kunnen maken door de volatiliteit van het
Britse pond. Een tweede element is de evolutie van de beurskoers versus de evolutie van de
intrinsieke waarde (NAV). In onderstaande tabel merken we dat beide van jaar tot jaar in zekere
mate kunnen uiteenlopen met een stijging/daling van de discount (soms een premie) tot gevolg.
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Het derde element betreft de evolutie van de intrinsieke waarde tegenover de referentie-index
(benchmark). Deze is de MSCI AC Asia ex Japan index. In zijn tabellen vermeldt de beheerder ook
nog een groep van vergelijkbare fondsen of een ‘peer group’.

In de afgelopen 12 maanden (periode eindigend op 31 december 2020) nam de intrinsieke waarde
21,2% toe, de referentie-index steeg in dezelfde mate. Wat wel opvalt is dat de vergelijkbare
fondsen (peer group) 35,9% wonnen in de afgelopen 12 maanden. Het overwicht van Chinese
technologie-aandelen in die fondsen zal hier niet vreemd aan zijn.
Kijken we naar de prestaties op 3 en 6 maanden, dan zien we dat Pacific Assets Trust het beter
deed dan zijn referentie-index. In de eerste 6 maanden van 2020 was het immers sterk achtergebleven. Dit had alles te maken de evolutie van de corona-crisis in India. Die raakte het land heel
sterk in de eerste 6 maanden van 2020, de mindere impact van die crisis liet nadien de Indiase
aandelenmarkt toe om de afgelopen achter goed te maken.

Conclusie
Om te beleggen in Aziatische aandelen hebben we de voorbije jaren regelmatig beroep gedaan op
Pacific Assets Trust. We hebben een rechtstreekse lijn met het fonds en woonden al enkele
presentaties bij van de groep (in Londen).
Belangrijk voor ons is dat deze Britse investment trust trouw blijft aan zijn strategie en niet meedoet
met de waan van de dag. We blijven ervan overtuigd dat het de ideale instap is voor beleggers die
geïnteresseerd zijn om te investeren in Zuid-Oost Azië.
Het jaarverslag en de kwartaalrapporten zijn te raadplegen op www.pacific-assets.co.uk.
We herhalen dat kapitaalbehoud centraal staat bij deze trust en dat kan in goede beursjaren leiden
tot het achterblijven van de koers. In slechte beursjaren wordt die achterstand dan makkelijk goed
gemaakt.

Gert De Mesure
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