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Informatie Fresh Fixed Income Fund  Datum document: februari 2017 
 

 
Het Fresh Fixed Income Fund (‘het Fonds’) wordt beheerd door OHV Institutional Asset Management (‘OHV’) en 
biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van 
vastrentende waarden. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden 
uitgegeven door ondernemingen. Deze obligaties geven een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, 
maar hebben dan ook een hoger risico. Het Fonds belegt actief om zo het debiteurenrisico goed te spreiden en het 
renterisico te beperken. Het fonds kent de volgende onderscheidende kenmerken: 
 

 Actieve obligatieselectie en looptijdbeheer; 

 Toegang tot de ‘primaire’ markt voor bedrijfsobligaties; 

 Hoger rendementspotentieel dan staatsobligaties; huidig effectief rendement is 2,46%  
 

Het Fresh Fixed Income Fund (het ‘Fonds’) geeft beleggers toegang tot een 
breed gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties, ook wel ‘credits’ 
genoemd. Het primaire doel is het realiseren van waardevermeerdering op 
lange termijn en een rendement na kosten tenminste gelijk aan de gekozen 
benchmark. Deze benchmark is een combinatie van passief beheerde 
bedrijfsobligaties. Er wordt belegd in liquide obligaties, daarmee wordt de 
verhandelbaarheid sterk vergroot.  
 

Belangrijkste voordelen van het Fresh Fixed Income Fund  
 Door actief beheer wordt er goed ingespeeld op rentebewegingen 

 De categorie bedrijfsobligaties is aantrekkelijk, maar voor 
particuliere beleggers moeilijk toegankelijk 

 Toegang tot de primaire markt waardoor rendementsvoordeel 
wordt behaald 

 OHV en het Fonds hebben een uitstekend trackrecord.  
 Dagelijks verhandelbaar   

 

Wat is de beleggingsstrategie van het  Fresh Fixed Income Fund 
In het Fonds wordt een actief beleid gevoerd waarbij de duratie van de 
portefeuille op dit moment kort wordt gehouden. Dit wordt gedaan door het 
renterisico af te dekken met hedge-instrumenten. Deze strategie is juist in 
een omgeving met zeer lage rentes, waarbij er een reële kans is op een 
rentestijging, van groot belang omdat rentestijgingen sterke koersdalingen 
tot gevolg kunnen hebben. Hoewel het trackrecord  van het fonds nog kort is, 
kwam deze meerwaarde goed tot uiting in het vierde kwartaal van 2016. De 
scherpe stijging van de rente in dat kwartaal veroorzaakte bij veel obligaties 
grote koersverliezen, maar het Fresh Fixed Income Fund steeg zelfs in dat 
kwartaal. 
 

Bedrijfsobligaties 
Bedrijfsobligaties ofwel ‘credits’ zijn leningen die worden uitgegeven door 
bedrijven en worden verhandeld op beurzen en/of via brokers.  Over het 
algemeen ligt de couponrente van credits hoger dan bij staatsobligaties. Geld 
lenen aan een bedrijf is immers vaak risicovoller dan aan een overheid, 
sommige landen buiten beschouwing gelaten. Aan de andere kant is het 
risico minder groot dan bij beleggen in de aandelen van het bedrijf.  
 

Primaire markt 
De primaire markt is de markt waarop effecten zoals obligaties worden 
geëmitteerd. Na de emissie worden effecten doorlopend  verhandeld op de 
beurs, ook wel de secundaire markt. Om een emissie te laten slagen wordt 
veelal een premie gegeven wat een prijsvoordeel oplevert. Ook kent de 
primaire markt geen bied- en laatkoersen, wat ook voordelig is. Omdat het 
Fresh Fund deze voordelen doorgeeft aan de beleggers, voegt het toe aan 
het rendement. 

Over de beheerder van het Fonds 
Het beheer van het Fresh Fixed Income Fund is uitbesteed aan OHV. Deze 
vermogensbeheerder is in 1993 ontstaan uit een fusie van drie brokers die 
actief waren op de valuta en kapitaalmarkt. De fusiepartners gaan terug 
tot 1932 en OHV kent daarmee een lange geschiedenis in Nederland. OHV 
heeft zich van broker ontwikkeld tot vermogensbeheerder voor met name 
lokale overheden en institutionele beleggers. Momenteel is OHV één van 
de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland.  
 

Resultaat en risico per januari 2017 
 

Totaal rendement (juli 2016 – januari2017)  
 

Rendement p.j. 3,40% - 
Rendement YTD 0,23% 
Volatiliteit p.j. 2,03% 
Sharpe ratio - 
Grootste terugval -0,66% 
Risicoklasse (1 t/m 7) 3 
  

 
Portefeuilleverdeling Fresh Fixed Income 
Fund 
De portefeuille is goed verdeeld over landen, 
sectoren en debiteuren. Deze verdeling is bepalend 
om het risico te spreiden. Hieronder vindt u de top 
15 posities waarin het fonds momenteel is belegd. 

 

 
Top 15 posities Gewicht 

3.375% Levi Strauss & Co 2017-27 1,4% 

4.125% Portugese Government Bond 2017-27 1,4% 

2.25% Kraft Heinz Foods Co. 2016-28 1,4% 
1.2% Swedish Match AB 2017-25 1,3% 

1.8% Priceline Group Inc. 2015-27 1,3% 

1.9% Becton, Dickinson and Company 2016-26 1,3% 
2.75% NTPC Ltd 2017-27 1,2% 

2% Volvo Car ab 2017-25 1,2% 
3.375% Republic of Indonesia 2015-25 1,2% 

5.43% KA Finanz AG 2004-24 1,2% 

2.75% Metsa Board Oyj 2017-27 1,1% 
4.196% Eramet 2017-24 1,1% 

2,125% Trinity Acquisition Plc 5-26-2022 1,2% 
4,25% UBM Development Ag 12-9-2020 1,2% 

8% PNE Wind Ag 6-1-2018 1,1% 
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Netto maandelijks rendement van het Fresh Fixed Income Fund 
Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van het Fresh Fixed Income Fund vanaf haar oprichting in juli 2016  tot en met januari 2017 tegenover de 
benchmark. 
 

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD Benchmark1 

2016 - - - - - - 1,10% 0,58% -0,04% 1,21% -0,67% 0,85% 3,03% -0,05% 

2017 0,36% 0,54% 0,17% 0,64% -0,17% -0,23% 0,51% -0,70% 0,37% 0,99% 0,06% 0,20% 2,75% 1,54% 

2018 1,64% -0,59% 
          

1,04% -0,47% 
1 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF + 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 
 

Voor wie is het Fresh Fixed Income Fund geschikt? 
Het Fonds is geschikt voor beleggers die willen beleggen in een vastrentend product dat een hoger rendement geeft dan staatsobligaties met een 
gematigd risico. Derhalve is het Fonds geschikt voor het defensieve deel van een gespreide portefeuille.  
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 2 tot 4 jaar) te willen beleggen in het Fonds, pas dan komt de meerwaarde 
het best tot zijn recht.  
 

Kerngegevens   
Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,-  

Vervolginschrijvingen EUR 5.000,- 

Inschrijven  dagelijks 

Waardering  dagelijks 

Verkopen  dagelijks 

Beheerder  OHV Institutional Asset Management BV  

Valuta klassen  EUR 

Beheervergoeding  0,5% per jaar 

Prestatievergoeding  geen 

Distributievergoeding  0% 

Aankoop- /Verkoopkosten 0,1% aan- en verkoopkosten ten gunste van het fonds 

Overige kosten Gemaximeerd op 0,25% p.j. 

Fondsstructuur  Fonds voor gemene rekening 

Uitgifte structuur  Open-end 

ISIN  NL0012171417 

Geregistreerd in  Nederland 

AFM goedgekeurd Ja 

Uitkeringsbeleid  Gericht op kapitaalsgroei 

 
Eenvoudig inschrijven in het Fresh Fixed  Income Fund via de 
Beleggersgiro HJCO 
 
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder Beleggersgiro om eenvoudig, 
veilig en voordelig te beleggen in het Fresh Fixed Income Fund. 
Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun aankooporder 
direct doorgeven. 
 
U kunt ook contact met ons opnemen via de hiernaast genoemde 
contactgegevens. 
 

 
Contactgegevens 
 
HJCO Capital Partners B.V. 
Beurs-World Trade Center 
Postbus 30007 
3001 DA ROTTERDAM 
Tel.: +31 (10) 2051260 
Email: info@hjco.nl 
www.hjco.nl  
 
HJCO Capital Partners is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

 
 
Disclaimer 

 

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. HJCO 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.  

http://www.hjco.nl/
https://mijn.hjco.nl/inloggen
mailto:info@hjco.nl
http://www.hjco.nl/

