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Man AHL Trend Alternative H EUR (het ’Fonds’) geeft UCITS beleggers toegang tot het AHL Diversified Programme; een liquidesystematisch trendvolgende strategie dat handelt in meer dan 400 markten wereldwijd. Het fonds wordt beheerd door ManAHL met een bewezen lang termijn track record, het heeft nagenoeg geen correlatie met aandelen en de mogelijkheid omrendement te behalen in moeilijke beurstijden. Daarmee is het fonds geschikt voor beleggers die een sterke spreiding zoekenin hun portefeuille, vooral ten opzichte van aandelen.
Beleggingsstrategie

Een hoeksteen van de beleggingsfilosofie van AHL is dat financiële
markten continu inefficiënties ervaren in verscheidene vormen, zoals
prijstrends. AHL maakt gebruik van intensief onderzochte modellen die
technische en fundamentele data analyseren om van deze inefficiën-
ties te profiteren. Het Fonds biedt beleggers rechtstreekse en flexibele
toegang tot het AHL Diversified Programme. Het AHL Diversified Pro-
gramme gebruikt geavanceerde computerprocessen ommarktinefficiën-
ties en handelsmogelijkheden te identificeren in meer dan 400 mark-
ten, waaronder aandelenindices, obligaties, valuta, kortetermijn renteta-
rieven en geselecteerde commodities, zoals energie- en metaalcontrac-
ten. Het proces is kwantitatief en voornamelijk directioneel, wat inhoudt
dat de beleggingsbeslissingen volledig worden gestuurd door wiskundige
modellen gebaseerd op markttrends en andere historische relaties. Cru-
ciaal is dat het hele proces wordt ondersteund door strikte risicobeheer-
sing, voortdurend onderzoek, spreiding en de constante zoektocht naar
efficiëntie. Sinds haar oprichting heeft de strategie sterke rendemen-
ten laten zien met een lage correlatie naar traditionele beleggingscate-
gorieën, met een gecontroleerd risico.
Belangrijkste voordelen van het AHL Diversified Pro-
gramme

• Sterke rendementen in de afgelopen 20 jaar, met consistente po-
sitieve rendementen ten tijde van crisis in de aandelenmarkt

• Diversificatie ten gevolge van lage correlatie met aandeel- en obli-
gatiemarkten, alsook brede allocatie in meer dan 400 markten

• Ervaren management team - AHL Partners zijn pioniers in syste-
matisch traden en bezitten meer dan 25 jaar ervaring

• Ondersteund door geavanceerde research en risicomanagement
Over de beheerder van het Fonds

AHL Partners is pionier in systematisch handelenmetmeer dat 25 jaar er-
varing in performance, onderzoek en innovatie. Man AHL heeft meer dan
30mld USD onder beheer, inclusief enkele van de grootste pensioens- en
sovereign wealth-fondsen ter wereld. Eén van de commerciële voordelen
voor de belegger is toegang tot grensverleggend onderzoek en handels-
technologie.

Resultaat en risico tot en met Het rendement van Man
AHL Trend Alternative

Rendement YTD 4,72%
Rendement p.j. 3,98%
Volatiteit p.j. 12,63%
Sharpe ratio1 0,32

Grootste terugval −21,00%
Risicoklasse (1 t/m 7) 6

Percentage maanden positief 53,57%
1Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd
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Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke
cijfers zuiver indicatief en niet bindend. HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.
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Het rendement van Man AHL Trend Alternative

Hieronder vindt u de nettorendementen op maand- en jaarbasis van Man AHL Trend Alternative

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec YTD

2009 2,22% −6,14% −6,40%

2010 −2,06% −0,68% 5,14% 2,19% −1,01% 0,73% −2,45% 6,43% 0,54% 6,49% −8,16% 5,84% 12,62%

2011 −3,25% 1,11% −4,88% 4,32% −1,50% −3,58% 5,04% 1,62% −0,67% −5,55% −0,31% 0,57% −7,45%

2012 −0,62% 1,61% −3,18% −0,08% 0,95% −3,43% 4,65% −2,27% 0,14% −3,47% 2,61% 0,58% −2,82%

2013 1,40% −0,03% 2,20% 5,02% −3,36% −8,28% −2,48% −2,12% −1,83% 6,55% 0,28% −0,31% −3,74%

2014 −2,98% 0,94% 1,19% 0,39% 8,42% 4,58% 3,45% 1,58% −0,92% 0,36% 5,22% 5,39% 30,69%

2015 8,07% −0,34% 3,27% −4,24% −0,39% −6,32% 0,76% 2,11% 3,63% −3,82% 0,58% −4,93% −2,54%

2016 3,97% 2,83% −2,25% −1,44% −3,07% 0,30% 2,45% 1,18% −4,62% −2,45% 0,83% 3,30% 0,59%

2017 1,86% 2,49% −1,52% −0,25% 3,63% −3,10% 5,21% 1,15% −1,94% 3,08% 1,81% −2,15% 10,36%

2018 6,36% −8,14% −1,08% −1,87% −0,14% 0,05% −1,31% 4,04% −6,24% 1,66% −4,03% 7,88% −3,98%

2019 −3,72% 1,35% 6,77% 4,21% −0,52% 4,36% 8,57% 3,31% −4,01% −5,73% 1,85% 0,52% 17,12%

2020 −2,13% −1,56% 6,88% −0,54% −3,07% −4,28% 3,03% −0,49% −2,88% −1,88% 1,44% 7,49% 1,23%

2021 −3,89% 3,00% 3,09% 1,70% 2,39% −1,45% 4,72%

Voor wie is Man AHL Trend geschikt?

Het fonds is geschikt voor ervaren beleggers die voor een langere periode (meerdere jaren) hun geld willen beleggen om daarmee te profiteren van de
spreidingsvoordelen. Deze spreidingsvoordelen komen voort uit de breed gespreide portefeuille van meer dan 400 markten waarin wordt belegd en
doordat deze strategie met name toegevoegde waarde laat zien in structureel dalende aandelenmarkten. Het fonds is gericht op groei en keert geen
dividend of rente uit, hetgeen beleggers ook dienen te nemen in hun oordeel.

Kerngegevens

Beheervergoeding 1,5%
Prestatievergoeding 20,0%
Valuta Euro
Beheerder Man/GLG
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.
Aankoopkosten 0,00%
Verkoopkosten 0,00%
ISIN Code LU0428380124
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei

Eenvoudig inschrijven in Man AHL Trend via de Beleggersgiro OAKK

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Man AHL Trend. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun
aankooporder direct doorgeven.

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de
genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor
schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde
van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een
andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger
of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke
cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie
over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt
automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
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