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Het All Markets Fund is een beleggingsfonds waarbij gehandeld wordt in diverse long/short-, long-only- en optiestrategieën in
verschillende markten: obligaties, commodities, valuta’s en aandelen. Het fonds kent de volgende kenmerken:

• Fondsbeheer door Frans Schreiber- een zeer ervaren belegger in kwantitatieve modellen
• Gericht op een hoog positief rendement in alle marktomstandigheden
• Spreiding over trendvolgende en counter-trend systemen, zowel long als short over een grote hoeveelheid markten

Wat is de beleggingsstrategie van het All Markets Fund?

Het fonds werkt zowel met trendvolgende als counter-trendsytemen en
gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast wordt ook inge-
speeld op koersrelevante gebeurtenissen (’event driven’).
Door de verschillende handelsmodellen (trendvolgend, countertrend en
event driven) over een grote hoeveelheid markten, zowel long als short,
wordt een grote diversificatie behaalt met een lage samenhang met tra-
ditionele aandelen en obligatie- beleggingen. De modellen analyseren
continu ruim 4000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, 5 dagen per
week. Gemiddeld vinden er zo’n 15 transacties (in- of uitgenomen posi-
ties) per dag plaats.

Belangrijkste voordelen van het All Markets Fund

• Doelstelling van vermogensbehoud en vermijden van verliezen
• Zeer ervaren team o.l.v. Frans Schreiber
• Non-directionele marktneutrale doelstelling waardoor blootstel-
ling naar aandelenmarkten beperkt is

• Beleggingsstrategie kent een uitstekend trackrecord vanaf 2009, 4
sterren door fondsendatabase Morningstar

• Weinig samenhang met alternatieve en traditionele beleggingen
• Maandelijkse verhandelbaarheid

Over de beheerder van het fonds

Het All Markets Fund wordt beheerd door Elite Fund Management. Dit is
een AIFMD-beheerder die AIF’s (Alternative Investment Funds) beheert.
Elite Fund Management heeft zich met name gespecialiseerd in beleg-
gingsfondsen die onder alle marktomstandigheden positieve rendemen-
ten op de langere termijn moeten kunnen genereren. Het kantoor wordt
gehouden in Rotterdam. Het team van Elite Fund Management staat
onder leiding van Frans Schreiber. Frans heeft jarenlang als autoriteit
op het gebied van systeemtrading geschreven voor bladen als Beleggers
Belangen en Technische en Kwantitatieve Analyse.

Resultaat en risico tot en met 31 januari 2019

Rendement YTD −3,24%
Rendement p.j. 6,63%
Volatiteit p.j. 12,09%
Sharpe ratio1 0,55

Grootste terugval −18,97%
Risicoklasse (1 t/m 7) 5

Percentage maanden positief 54,70%
1Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd

Het rendement van het All Markets Fund

Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van het All Markets Fund
vanaf mei 2009 tot en met januari 2019.
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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.
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Rendementen

Hieronder vindt u de netto rendementen per maand van het All Markets Fund vanaf mei 2009 tot en met januari 2019.

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

2009 7,85% −1,49% −2,75% 0,83% 6,50% −4,48% 6,18% 1,21% 13,89%

2010 −5,56% 8,06% 4,57% 4,10% 0,21% −0,31% −3,43% 1,34% −1,50% 0,37% −1,65% 2,24% 7,99%

2011 1,37% 2,67% 3,75% 3,14% −3,66% 0,74% −1,27% −4,40% 0,70% −0,20% −2,12% −0,23% 0,10%

2012 0,08% −0,92% 0,24% 0,79% −2,06% −1,74% −3,43% −2,03% 1,95% −3,07% 2,51% 1,74% −5,99%

2013 −0,86% 5,23% 2,44% 3,26% −2,56% 0,42% −1,19% −4,04% −2,18% 5,73% 2,67% −0,08% 8,65%

2014 1,89% −0,19% −0,69% 8,65% 2,78% 1,56% −2,75% −0,59% −3,31% −8,94% 3,87% −0,48% 0,78%

2015 −1,51% 2,13% 5,37% −0,69% 4,56% 0,16% 1,25% 0,39% 0,44% 2,27% −0,23% 0,73% 15,69%

2016 −10,77% 11,15% −0,19% −1,87% −0,31% 0,81% −1,25% −7,61% 10,60% −0,93% 5,63% 4,87% 8,09%

2017 0,69% 1,84% −0,93% 0,78% 4,92% 2,22% −1,10% 3,50% 2,81% 3,69% −1,73% 2,38% 20,54%

2018 0,70% −0,55% 1,91% −0,66% −0,13% −1,99% 1,06% 2,73% 3,44% −5,40% 0,66% −0,35% 1,12%

2019 −3,24% −3,24%

Voor wie is het All Markets Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van All Markets Fund: systematisch long/short beleg-
gen in een grote hoeveelheid effecten. Zie ook het kopje ’Wat is de beleggingsstrategie van All Markets Fund’. Beleggers dienen in beginsel hun geld
voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds kent
een grote spreiding maar valt door de gekozen beleggingsstrategie onder de risicodragende beleggingen maar met een lage samenhang met aande-
lenbeurzen. Het fonds kent een maandelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend
uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens

Categorie Trendvolgend
Minimale inschrijving e 10.000,00
Vervolginschrijvingen e 10.000,00
Handelsfrequentie Maandelijks
Valuta Euro
Beheervergoeding 2,5% per jaar
Prestatievergoeding 10,0% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
Aankoopkosten 0,16%
Verkoopkosten 0,16%
Structuur fonds Fonds voor Gemene Rekening
Uitgiftestructuur Open-Ended
Geregistreerd in Nederland
AFM Goedgekeurd Ja
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Beheerder Elite Fund Management
ISIN Code NL0001641263

Eenvoudig inschrijven in All Markets Fund via de Beleggersgiro HJCO
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in All Markets Fund. 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. 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.

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke
cijfers zuiver indicatief en niet bindend.
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