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Informatie Man AHL Trend IN H EUR Acc                                       Datum document: februari 2017 
 

Man AHL Trend IN H EUR (het ‘Fonds’) geeft UCITS beleggers toegang tot het AHL Diversified Programme; een 
liquide systematisch trendvolgende strategie dat handelt in meer dan 450 markten wereldwijd. Het fonds wordt 
beheerd door Man AHL met een bewezen lang termijn track record, het heeft nagenoeg geen correlatie met 
aandelen en de mogelijkheid om rendement te behalen in moeilijke beurstijden. Daarmee is het fonds geschikt 
voor beleggers die een sterke spreiding zoeken in hun portefeuille, vooral ten opzichte van aandelen.  
Het Fonds biedt beleggers toegang tot het AHL Diversified Programme, één 
van de grootste trendvolgende beleggingsstrategieën ter wereld. Het Fonds 
wordt beheerd vanuit Londen door AHL Partners, een organisatie behorend 
tot Man Group plc die 17,9 mld onder beheer heeft in deze strategieën. 
 

Belangrijkste voordelen van het AHL Diversified Programme 
 

 Sterke rendementen in de afgelopen 20 jaar, met consistente 
positieve rendementen ten tijde van crisis in de aandelenmarkt 

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

 Ervaren management team – AHL Partners zijn pioniers in 
systematisch traden en bezitten meer dan 25 jaar ervaring 

 Ondersteund door geavanceerde research en risicomanagement 
 

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 inefficiënties te profiteren. 
  
Het Fonds biedt beleggers rechtstreekse en flexibele toegang tot het AHL 
Diversified Programme. Het AHL Diversified Programme gebruikt 
geavanceerde computerprocessen om marktinefficiënties en 
handelsmogelijkheden te identificeren in meer dan 400 markten, waaronder 
aandelenindices, obligaties, valuta, kortetermijn rentetarieven en 
geselecteerde commodities, zoals energie- en metaalcontracten. Een stabiel 
en fijn afgestemde handels- en implementatie-infrastructuur wordt dan 
ingeschakeld om te profiteren van deze mogelijkheden. 
 
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. Cruciaal is dat het 
hele proces wordt ondersteund door strikte risicobeheersing, voortdurend 
onderzoek, spreiding en de constante zoektocht naar efficiëntie. Sinds haar 
oprichting heeft de strategie sterke rendementen laten zien met een lage 
correlatie naar traditionele beleggingscategorieën, met een gecontroleerd 
risico.  
 

Langetermijn sectorallocatie 
De portefeuille wordt gebouwd met als doel maximale diversificatie, 
gerealiseerd door brede allocatie in meer dan 400 markten wereldwijd. 

 
 

Over de beheerder van het Fonds 
AHL Partners is pionier in systematisch handelen met meer dat 25 jaar 
ervaring in performance, onderzoek en innovatie. Man AHL heeft meer 
dan 17,9 mld 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 handelstechnologie.  
 

Resultaat en risico per januari 2017 
 

Totaal rendement 958,12% 
Rendement p.j. 11,94% 
Rendement YTD -2,83% 
Volatiliteit p.j. 16,33% 
Sharpe ratio 0,72 
Grootste terugval -19,47% 
Risicoklasse (1 tm 7) 6 
Correlatie met aandelen (MSCI World) -0,11 

 

Sterke prestaties sinds oprichting 
Het AHL Diversified Programme heeft aantrekkelijke rendementen 
behaald over een periode van meer dan 20 jaar, op absolute alsook 
relatieve basis: 
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2 MSCI World Standard (Large & Mid Cap) - USD 
3 HFRI Fund Weighted Composite Index - USD 

Het rendement van het AHL Diversified Programme (vervolg) 
Hieronder vindt u de nettorendementen op maand- en jaarbasis voor het AHL Diversified Programme, dat sinds maart 1996 bestaat. Since the inception 
of AHL Diversified Tranche C in Aug 2013, its returns are used instead. 
 

 
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec YTD 

1996 - - -0,5% 5,6% -6,0% 5,1% -3,7% 3,0% 8,2% 11,1% 12,4% -0,5% 38,4% 
1997 3,6% 4,4% -1,8% -4,4% 0,6% 5,0% 8,3% -7,4% 3,2% -1,8% 6,1% 2,5% 18,5% 
1998 4,0% -1,8% 6,8% -5,1% 7,7% 0,3% 4,3% 17,0% 3,5% -5,4% 5,0% 3,7% 45,6% 
1999 -4,7% 1,8% -2,4% 10,0% -6,2% 1,8% 0,9% -1,7% 2,3% -6,6% 8,8% 4,5% 7,0% 
2000 0,7% 0,6% -1,3% -4,1% 3,4% -3,9% -2,3% 4,3% -2,9% 5,3% 10,3% 9,9% 20,3% 
2001 1,3% 4,1% 10,5% -8,3% -2,1% -0,4% 3,9% 5,7% 9,4% 5,1% -8,6% -1,2% 18,9% 
2002 -3,9% -5,5% -0,1% -1,7% 1,0% 12,7% 5,8% 0,8% 8,2% -9,2% -6,1% 11,3% 11,0% 
2003 8,3% 7,0% -8,2% 0,9% 11,5% -4,1% -0,9% -0,3% 2,3% 1,3% -1,0% 6,9% 24,3% 
2004 -0,5% 9,3% -5,6% -7,3% -1,8% -5,5% -0,5% 1,5% 2,8% 4,4% 7,7% 0,1% 3,1% 
2005 -5,9% 4,3% -0,6% -2,4% 4,4% 4,2% 1,2% 3,7% 4,1% -1,7% 6,6% -1,2% 17,1% 
2006 4,6% -3,0% 3,9% 6,2% -4,9% -3,2% -3,2% 3,0% -0,4% 0,7% 2,6% 3,5% 9,4% 
2007 2,4% -5,6% -2,3% 7,6% 4,1% 3,9% -3,1% -4,4% 8,0% 6,4% -0,3% 0,0% 16,7% 
2008 6,1% 8,1% -0,6% -1,4% 4,4% 2,2% -7,3% -3,4% -0,2% 11,8% 5,5% 3,9% 31,3% 
2009 -1,3% -1,1% -5,0% -4,2% 2,7% -5,2% 1,8% -1,2% 2,5% -4,2% 5,1% -6,6% -16,2% 
2010 -2,4% 1,8% 4,4% 0,4% -1,3% 0,9% -0,3% 6,1% 1,0% 4,6% -5,8% 6,2% 16,0% 
2011 -4,0% 1,2% -3,3% 6,5% -4,6% -3,9% 4,7% 3,9% 0,0% -6,1% -0,6% 1,1% -5,9% 
2012 -0,7% 1,6% -2,9% 0,0% 1,0% -3,4% 3,5% -2,4% 1,2% -3,6% 1,2% 0,7% -4,0% 
2013 3.0% 0.3% 2.0% 6.6% -4.1% -8.0% -2.4% -0.3% -3.7% 6.5% 0.4% -0.4% -0.2% 

2014 -2.7% 1.0% -0.1% -0.1% 6.9% 4.3% 4.8% 0.5% 2.7% 1.3% 3.6% 5.9% 31.5% 

2015 7.6% -2.1% 2.7% 1.1% -7.0% -7.0% 3.8% 1.0% 4.5% -4.6% 2.3% -2.7% -1.6% 

2016 5.0% 2.1% -3.9% -4.2% -2.7% 0.5% 1.3% -1.2% -3.5% -3.1% -0.2% 3.6% -6.7% 

2017 -2.8% 2.6% -3.6% -1.0% 1.5% 4.2% -3.0% 2.7% -3.5% 2.8% 1.6% 0.3% 1.2% 

2018 7.2% -11.6%           -5.2% 
 

 

Voor wie is Man AHL Diversified Markets EU 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  
Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,-  

Handelsfrequentie Wekelijks 

Ontvangst inschrijfgelden Voor 23:00 (Amsterdam) 4 werkdagen voor de handelsdatum 

Minimale verkoop EUR 5.000,- 

Aanmeldperiode verkoop Voor 23:00 (Amsterdam) 3 werkdagen voor de handelsdatum 

Beheervergoeding 2,0% per jaar 

Prestatievergoeding 20% per jaar boven high water mark 

Structuur Open-ended 

Geregistreerd in Nederland 

Beleggingscategorie Trendvolgende belegging 

Valuta EUR 

Startdatum 1 november 1994 

Investment manager Man Fund Management Netherlands BV 

ISIN code  NL0010200549 –AHL Diversified Markets EU –Tranche C 

 
Eenvoudig inschrijven in Man AHL Diversified Markets EU – 
Tranche C via de Beleggersgiro HJCO 
 
Ga naar  www.hjco.nl en kijk onder Beleggersgiro om eenvoudig, veilig en 
voordelig te beleggen in Man AHL Diversified Markets EU. 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/
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