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De doelstelling van het Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund is het realiseren van positieve rendementen met een
verwachte volatiliteit van 9% per jaar en een lage samenhang met aandelen en obligaties.

Wat is de beleggingsstrategie van het Lyxor / Bridgewa-
ter Core Global Macro Fund?
Het fonds geeft toegang tot twee succesvolle strategieën van Bridgewa-
ter, All Weather en Pure Alpha Major Markets. Met All Weather wordt sys-
tematisch long belegd in een grote hoeveelheid markten om risico pre-
mies te ontvangen, gebaseerd op een diepe fundamentele kennis over
hoe markten werken. Met Pure Alpha Major Markets wordt systematisch
long en short belegd in ook een grote hoeveelheid markten om prijsver-
schillen te benutten die er niet zouden moeten zijn.

Belangrijkste voordelen van het Lyxor / Bridgewater
Core Global Macro Fund

• Toegang tot Bridgewater, één van de grootste en meest succes-
volle hedge funds ter wereld, opgericht in 1975 door Ray Dalio.

• Het fonds is belegd in zowel de All Weather als ook de Pure Alpha
Major Markets strategie van Bridgewater met een lage minimum
inleg en met een dagelijkse handelsmogelijkheid.

• De doelstelling is gericht op het behalen van rendement in veel
uiteenlopende marktsomstandigheden en biedt in de huidige lage
rente omgeving en bij hoge aandelenwaarderingen een goed al-
ternatief.

Over de beheerder van het fonds
Lyxor Asset Management (’Lyxor’) is de beheerder van het UCITS fonds.
Lyxor is onderdeel van Societe Generale en beheert 146 mld EUR waar-
van een groot deel in UCITS die worden geadviseerd door succesvolle
beleggingsfirma’s. De trading advisor is Bridgewater Associates, LP (’Brid-
gewater’). Bridgewater is opgericht in 1975 door Ray Dalio. Het enige
doel voor Bridgewater is hoge en consistente rendementen te behalen
voor klanten. Dit doet Bridgewater door alleen zich te richten op het
onderzoeken en begrijpen hoe financiele markten werken en daarop re-
peterende handelsystemen te maken. Bij Bridgewater werken 620 pro-
fessionals in een cultuur van ’idee meritocratie’.

Over de beleggingsfilosofie van Bridgewater
De beleggingsfilosofie is gebaseerd op 3 pijlers: Fundamentele kennis
van markten, Systematische benadering om deze kennis te vertalen in
expliciete regels en Diversificatie over zoveel mogelijk ongecorreleerde
bronnen van rendement.

• De All Weather strategie is gericht om de risicopremies te ontvan-
gen in markten, verdeeld over 4 kwadranten: Opgaande econo-
mie, Neergaande economie, Stijgende inflatie en Dalende inflatie.
Daarmee in elk scenario van de cyclus is het All Weather fund ge-
richt op het behalen van premies.

• De Pure Alpha Opportunities strategie is gericht op om imperfec-
ties te ontdekken in financiële markten en van deze prijsverschil-
len te profiteren. Dit is gebaseerd op een fundamentele kennis
van markten en op beslissingen die repeteerbaar zijn en niet af-
hangen van fingerspitzengevoel of andere subjectieve beslissin-
gen.

Resultaat en risico tot en met 27 november 2019
Rendement YTD 2,27%
Rendement p.j. 4,76%
Volatiteit p.j. 6,47%
Sharpe ratio1 0,74

Grootste terugval −15,22%
Risicoklasse (1 t/m 7) 6

Percentage maanden positief 65,25%
1Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd

Bovenstaande ’Resultaat en risico’ en onderstaande koersontwikkeling is
gebaseerd op pro forma data tot september 2019 op basis van de USD-
klasse. Vanaf 20 september betreft het live data van de EUR-klasse.
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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.
OAKK Capital Partners B.V.
+31 (10) 2051260

Beurs-World Trade Center
Postbus 30007

3001 DA ROTTERDAM

E-mail info@hjco.nl
Website www.hjco.nl

mailto:info@hjco.nl
https://www.hjco.nl


Rendement Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund
Onderstaande betreft een pro forma rendementsontwikkeling tot september 2019 op basis van de USD-klasse. Vanaf 20 september betreft het live
data van de EUR-klasse.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec YTD
2008 0,00% 3,39% 1,14% −3,11% 1,56% 1,85% −3,24% 0,81% −5,97% −7,57% 3,36% −8,17%
2009 3,37% 0,77% −0,71% 0,86% −1,07% −0,53% −0,50% 1,81% 1,58% 2,39% 0,02% 4,28% 12,80%
2010 −3,02% 1,17% 1,98% 0,21% 2,70% 0,44% 2,40% 1,88% 3,60% 2,55% 1,73% −2,40% 13,80%
2011 1,08% −0,25% 1,46% 0,54% 4,17% 0,40% 0,00% 4,13% 1,97% −3,02% 2,77% −0,95% 12,75%
2012 1,64% 2,74% 0,45% −0,88% 1,04% −0,31% 0,00% 2,45% 0,27% 1,29% −0,73% 1,00% 9,28%
2013 0,72% −0,22% −0,67% 0,52% 1,70% −2,24% −4,71% 2,44% −0,93% 2,24% 2,33% −0,81% 0,13%
2014 −0,90% 0,56% 2,51% −0,07% 1,57% 1,94% 1,19% −1,22% 1,54% −2,07% 0,15% 0,95% 6,21%
2015 −1,15% 4,42% 1,74% 0,98% −0,40% −0,13% −2,92% 0,79% −3,57% −1,83% 2,94% 0,18% 0,77%
2016 −2,44% −0,63% −1,82% 1,60% 0,63% 1,15% 0,50% 1,14% 0,72% 0,24% 1,85% 0,05% 2,95%
2017 1,93% −0,06% 1,10% 0,40% −0,33% −0,45% −1,10% 0,37% 1,00% 0,58% 1,74% −0,22% 5,00%
2018 0,94% 0,33% −0,84% −1,31% 0,57% 0,96% 0,23% −0,17% −0,65% 0,34% 0,44% −0,43% 0,40%
2019 0,40% 0,55% 0,10% 0,62% 0,81% −1,62% 1,57% 1,61% −2,11% −0,14% 0,52% 2,27%

Voor wie is dit fonds
Het Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Lyxor /
Bridgewater Core Global Macro Fund: beleggen in twee aanvullende strategieën van Bridgewater met een doelrisico van 9% per jaar met een lage
afhankelijkheid van aandelenmarkten. Zie ook het kopje ’Wat is de beleggingsstrategie van Lyxor / Bridgewater Core Global Macro 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 over markten en strategieën maar valt door de gekozen beleggingsstrategie onder de risicodragende
beleggingen, met een lage samenhang met aandelenbeurzen. Het fonds kent een dagelijkse verhandelbaarheid met 1 dag notificatie. Het fonds keert
geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens
Categorie Systematisch Niet-Trendvolgend
Minimale inschrijving e 10.000,00
Vervolginschrijvingen e 10.000,00
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Beheervergoeding 1,5% per jaar
Prestatievergoeding 15,0% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
Aankoopkosten 0,00%
Verkoopkosten 0,00%
Structuur fonds UCITS
Uitgiftestructuur Open-ended
Geregistreerd in Ireland
AFM Goedgekeurd Ja
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Beheerder Lyxor
ISIN Code IE00BKDKNQ35

Eenvoudig inschrijven in Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund via HJCO AAA Funds
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Lyxor / Bridgewater Core Global Macro 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. 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.
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