
 

 

 

Geachte investeerder, 

Het Mint Tower Arbitrage Fund heeft maart 2023 afgesloten met een resultaat van -2.27%, waarmee 

het rendement op jaarbasis op -1.41% uitkomt. Hier ligt een uitzonderlijke situatie aan ten grondslag 

waarbij de regels (lees: wetten) van het spel door de Zwitserse toezichthouder tijdens het spel gewijzigd 

zijn.  

Het centrale thema van de afgelopen maand was de serieuze onrust in de bankensector. Deze onrust 

ontstond nadat de Amerikaanse bank SVB (Silicon Valley Bank) in liquiditeitsproblemen kwam en 

vervolgens binnen 2 dagen failliet ging. De onrust bleef niet beperkt tot de VS, maar sloeg over naar 

Europa waar Credit Suisse in problemen raakte. In het weekend van 18 maart jl. werd de bank 

overgenomen door UBS Bank.  

Het grootste deel van het resultaat in maart kan worden toegeschreven aan de credit en volatility 

strategie. Dit is één van de beleggingsstrategieën van het Mint Tower Arbitrage Fund en is een vorm van 

‘capital structure’ arbitrage. Hierbij investeert Mint Tower in obligaties, waaronder AT1’s (Additional 

Tier 1, achtergestelde obligaties) die hoger in de kapitaalstructuur staan dan de hedge (bescherming) die 

er tegenover staat (aandelen en volatility). Over het algemeen gedragen aandelen zich volatieler dan 

obligaties. Door het kopen van volatility als hedge is de positie goed en voldoende beschermd in 

neergaande markten. Aangezien aandelen in de kapitaalstructuur normaliter het hardst geraakt worden 

als een bedrijf in de problemen komt, is dit voor Mint Tower bij het aangaan van een positie een solide 

defensief uitgangspunt. 

 

 



 

In het weekend van de overname van Credit Suisse door UBS, hebben de Zwitserse toezichthouders 

(waaronder FINMA) een aantal uitzonderlijke maatregelen getroffen. Er diende in datzelfde weekend 

zelfs een aantal wetswijzigingen doorgevoerd te worden.  Dit betekende in het geval van Credit Suisse 

dat de aandeelhouders een bevoorrechte positie verkregen ten koste van de achtergestelde 

obligatiehouders. Deze ingrijpende maatregelen zijn door financiële markten ervaren als een duidelijke 

inbreuk op de normale gang van zaken waarbij eerst offers gevraagd worden van de aandeelhouders en 

daarna pas obligatiehouders in beeld komen. Dit veroorzaakte een schrikeffect op met name andere 

AT1’s maar had ook impact op de bredere obligatiemarkten van Europa en het VK. 

Andere centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) 

benadrukten in de ochtend van maandag 20 maart direct dat zij veranderingen in de kapitaalstructuur 

onwenselijk vinden. Benadrukt werd dat obligatiehouders, inclusief AT1 obligatiehouders, te allen tijde 

een betere bescherming genieten dan aandeelhouders. 

De positie van het Mint Tower Arbitrage Fund in Credit Suisse eindigde, door bovenstaande in een 

negatief rendement van circa -0.50%. Nadeliger in de maand voor het Mint Tower Arbitrage Fund was 

de algehele herprijzing van de obligatiemarkt in Europa en de AT1 obligatiemarkt (€ 200mrd omvang in 

Europa) in het bijzonder. Het wantrouwen van beleggers zorgde voor verkoopdruk en daardoor ook voor 

een afwaardering van obligaties. De obligatiemarkten (AT1) handelen deze maand nagenoeg op 

hetzelfde niveau als tijdens de crash in maart 2020 (COVID-19). De stress en daardoor dus ook de 

hoeveelheid beweging in die obligatiemarkten was aanzienlijk heftiger dan op de aandelenmarkten.  

Belangrijk om op te merken is, dat wanneer de Zwitserse toezichthouder zich volgens de geldende 

kapitaalmarktregels had gedragen, dit een substantieel verschil in het resultaat bij Mint Tower over de 

maand maart had gemaakt. 

De huidige, relatief lage volatiliteit in aandelen in combinatie met zeer lage waarderingen en daardoor 

hoge obligatie yields, gelijk aan die van eind maart/begin april 2020, biedt aantrekkelijke kansen voor de 

komende periode. Verder zullen er naar verwachting aanzienlijke claims komen richting de Zwitserse 

toezichthouders. Obligaties die zijn afgeschreven naar 0% handelen momenteel op 6%. Deze worden 

opgekocht om rechtszaken te voeren. Mint Tower heeft een aantal van deze (obligatie) claims in bezit. 

Houders van de claims verwachten opwaarts potentieel aangezien een normale afwikkeling tot een 

substantieel hogere waardering voor dit papier zou kunnen leiden. 

 

Volatility 

Zoals de laatste jaren wel vaker is gebeurd roerde maart, na een relatief rustig begin van het jaar, zijn 

staart. Zoals hierboven beschreven sloeg de problematiek rondom SVB over naar Europa met Credit 

Suisse als het meest tot de verbeelding sprekende slachtoffer. Prompt werden bankaandelen verkocht. 

3-Maands volatility op de EuroStoxx 50 steeg kortstondig op dit bericht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het fonds heeft in de long volatility strategieën een aantal posities die van deze bewegingen hebben 

geprofiteerd. Naast de banken en verzekeraars (Morgan Stanley, BNP Paribas, Zurich, Allianz) was er ook 

sprake van een toename van volatiliteit in autobouwers.  

De long volatility posities die in de eerste weken van maart onder druk lagen, herstelden in de week van 

de overname van Credit Suisse door UBS en het moment dat Deutsche Bank onder een vergrootglas 

kwam te liggen. Opvallend was wel dat de breder samengestelde indices zoals de EuroStoxx 50 en de 

S&P500 minder extreem bewogen dan men zou verwachten. In de laatste week kalmeerden financiële 

markten en woog de winst uit gerealiseerde volatiliteit niet op tegen de daling van de implied volatility 

en de dagelijkse kosten aan premiebescherming. De long volaltility strategie heeft de maand nagenoeg 

onveranderd afgesloten.  

De dispersion strategie kon in zowel Europa als de VS licht profiteren van de toegenomen volatiliteit in 

de financiële sector. Nadat de schrik van Credit Suisse tot een reactie in de Deutsche Bank AT1 leidde, 

steeg de implied volatility. De schrik van AT1 beleggers gaf echter een aanzienlijk heftigere beweging in 

die AT1 obligatie dan de beweging in het onderliggende aandeel. 

 

Dividend 

De dividendstrategie herstelde licht na een moeizame februari maand, dit ondanks het feit dat 

ingeprijsde dividenden harder daalden dan de EuroStoxx 50 index. De onzekerheid veroorzaakt door 

Credit Suisse had ook haar weerslag op het dividend. Het ingeprijsde dividend van de EuroStoxx 50 index 

daalde 3% in maart, terwijl bankdividenden in zijn algemeenheid zelfs 8% lager werden geprijsd. Er sloop 

onzekerheid in de markt dat banken wellicht niet in staat zouden zijn het reeds aangekondigde dividend 

uit te betalen. Iets wat tijdens de COVID pandemie in 2020 gebeurde.  

Mint Tower verkocht EuroStoxx 50 index dividend futures tot juni 2023 toen begin maart de onrust de 

kop opstak. De dividenden die tot juni 2023 vallen, zijn voor het merendeel al aangekondigd. Hierdoor is 

het potentiële verlies gelimiteerd als de dividenden volgens plan worden uitbetaald. Het is daarnaast 

een effectieve hedge tegen een worst-case scenario (zoals in 2020). 

Dividend volatiliteit steeg in maart vanwege de onzekerheid. Dit zorgde voor voldoende bescherming, 

waardoor het resultaat licht positief was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Credit 

De credit en volatility strategie ondervond in maart een schok door de afschrijving van de Additional Tier 

1 (AT1) van Credit Suisse. Ondanks de mededeling op woensdag 15 maart van de Zwitserse centrale 

bank dat Credit Suisse aan alle liquiditeits- en kapitaaleisen voldeed, werd voornoemde overname van 

Credit Suisse door UBS doorgevoerd. UBS heeft, voor CHF 50 miljard aan beschikbaar Credit Suisse 

kapitaal, CHF 3 miljard betaald. Dit is mogelijk gemaakt door het besluit van de Zwitserse regelgever 

obligaties naar nul af te waarderen en daarmee obligatiehouders te duperen.  

Bij beursopening op maandag 20 maart, kelderden de koersen van AT1 obligaties van andere banken 

aanzienlijk harder dan die van de bankaandelen zelf.  Investeerders waardeerden de risico’s van dit type 

obligaties anders dan voor voornoemde overname en getroffen maatregelen. De kapitaaltriggers die 

nodig zijn om een AT1 volledig af te laten schrijven, liggen op een niveau wat in het geval van Credit 

Suisse nog lang niet was bereikt. Er was dan ook geen sprake van opgelopen verliezen die zouden 

kunnen leiden tot verlies van kapitaal. De Zwitserse Centrale Bank greep in vanwege de angst voor een 

‘bank-run’ en het daarmee ontstaan van mogelijke liquiditeitsproblemen.  

Omdat de vergoeding (coupon) die investeerders willen ontvangen afhankelijk is van de kans dat de 

triggers worden geraakt, verdubbelden deze vergoedingen. Het gevolg was een significante daling van 

de obligatie. Dit is te vergelijken met de waarde van een put optie (recht op verkoop van de 

onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs) op een aandeel. Als de uitoefenprijs van de 

put dicht bij de waarde van het aandeel ligt, is de prijs van deze put duurder dan de prijs van een put 

met een lagere uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum. Na de plotselinge afschrijving, waardeerden 

alle investeerders de AT1 obligaties op het niveau van de verhoogde vergoedingen en de daarbij 

behorende hogere yield.  

 

 

 



 

Zoals eerder vermeld kwamen zowel de ECB als BoE direct met statements. In deze statements werd 

benadrukt dat de volgorde van afschrijving, zoals deze in de regel hoort te worden toegepast, niet zal 

worden gewijzigd zoals de Zwitserse regelgevers wel hebben gedaan. Het kwaad in de markt was echter 

al geschied. De hedges met aandelen en opties konden de verliezen in de obligatieportefeuille niet 

compenseren waardoor de credit en volatility een negatieve bijdrage heeft gehad aan het rendement 

van het fonds.  

 

Convertibles 

De convertible arbitrage strategie beleefde een lastige maand. Waarderingen/arbitrages van 

convertibles kwamen in maart onder druk te staan door lagere implied volatility niveaus (verwachte 

beweeglijkheid). Wel kwam er een licht positieve bijdrage vanuit mandatory convertibles (verplichte 

conversie aan het einde van de looptijd) en nieuwe uitgiftes. 

De daling van volatiliteit was voornamelijk te zien in obligaties met een langere looptijd (Ana Air, Etsy, 

Cellnex en Sasol). In Sasol en Ana Air liepen de arbitrages iets uit elkaar, veroorzaakt door de 

creditmarkt. Daarnaast was er sprake van de nodige verkopen door convertible beleggers van de in 

februari nieuw uitgegeven convertibles. (Femsa/Heineken, Balder en Delivery Hero). 

Afgelopen maand participeerde Mint Tower in nieuwe convertibles van Freshpet, Wendel/Bureau 

Veritas, Wynn Macau en iQIYI. In totaal werd er voor ruim 5 miljard dollar aan nieuwe convertibles 

geëmitteerd. De algehele verwachting is dat er de komende maanden veel nieuw kapitaal wordt 

opgehaald door nieuw uit te geven convertibles.  

Er waren in maart opnieuw veel SPAC’s die een verlenging van de looptijd ter stemming brachten. Mint 

Tower verwacht dat de piek voor wat betreft verlengingsaanvragen nu achter de rug is. De 

verlengingsaanvragen van deze maand afkomstig zijn afkomstig van SPAC’s die tijdens de piek in februari 

en maart 2021 zijn gelanceerd. 

Voorts blijft de IPO-markt voor SPAC’s in de VS actief. Het fonds participeerde deze maand in de IPO van 

TMT Acquisition. Net als andere SPAC IPO’s is deze door de markt goed ontvangen. Het is een positief 

signaal nieuwe SPAC-uitgiftes te zien, al komt het aantal nieuwe uitgiftes bij lange na niet in de buurt 

van het piekjaar 2021. Gunstigere marktomstandigheden en verduidelijking van de SPAC wet- en 

regelgeving door de SEC zijn katalysatoren die de SPAC-markt verder kunnen aanwakkeren. 

 

Met dank voor het vertrouwen, 

De beheerder, 

Mint Tower Capital Management 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Mint Tower Capital Management 
Beursplein 5 

1012 JW Amsterdam 
Nederland 

 
Tel: +31(0)20 – 7977 610 

investor@minttower.com 
 

Mint Tower Capital Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en staat als zodaning onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). 
 
Disclaimer 
 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door Mint Tower Capital Management B.V. (“Mint Tower”) en is bedoeld om 
algemene informatie te verschaffen over het in dit document vermelde fonds. De informatie op deze factsheet 
is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen, maar kan 
desondanks onjuistheden bevatten. Aan de op deze factsheet verstrekte informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Deze factsheet wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als advies en dient 
niet als vervanging van de volledige fondsinfomatie. Mint Tower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van de op deze factsheet verstrekte informatie.  
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen omtrent participatie in het fonds van Mint Tower wordt elke belegger 
aangeraden om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen. Ook wordt alle 
beleggers aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met de persoonlijke 
(financiële) situatie en om professioneel advies in te winnen. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde 
van het in dit document vermelde fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan 
zowel dalen als stijgen. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte 
(transactie)kosten. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies 
lijdt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst. 
Mint Tower heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en staat onder toezicht van de 
AFM en De Nederlandsche Bank. 
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