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De Lombard Odier All Roads fondsen hebben als doel op een gediversifieerde methode een stabiel rendement te behalen
in veel verschillende marktomstandigheden. Door tussen meerdere beleggingscategorieën slim te schakelen behalen de LO
Allroads fondsen een stabiel risico gewogen rendement.

Beleggingsstrategie

De LO All Roads fondsen worden beheerd door het risico flexibel te sprei-
den, , over meerdere beleggingscategorieën. Door deze intelligente me-
thode van het spreiden van risico is het rendementsverloop van de fond-
sen stabiel en efficiënt. Het fonds belegt in aandelen, inflatie gelinkte-
staats- en bedrijfsobligaties, grondstoffen en volatiliteit. Deze markten
stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus.
Op de optimale momenten binnen de cyclus wordt getracht de verdeling
van het fonds geherbalanceerd om zo optimaal te renderen. Ook wordt
door middel van hedge fund strategieën geprofiteerd van bekende inef-
ficiënties in de markt voor extra spreiding en rendement.

Belangrijkste voordelen

• Spreiding: Spreiding over meerdere beleggingscategorieën
• Kapitaalbehoud: Intelligente risicomanagement technieken zor-
gen voor een stabiel verloop

• Liquiditeit: Dagelijks verhandelbaar door de UCITS structuur

Over de Beheerder van het Fonds

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) is een divisie van de Zwit-
serse wealth manager Lombard Odier opgericht in 1796. LOIMwerkt met
130 investment professionals over 13 kantoren wereldwijd en beheert
meer dan 51 miljard CHF. LOIM is gespecialiseerd in een wijde selectie
van beleggingsmogelijkheden, van actief beheerde aandelen-, obligatie-,
convertible- en multi strategy producten tot alternatieve beleggingsstra-
tegieën zoals private equity, hedge funds en garantie producten.

Resultaat en risico tot en met Rendement LO All Roads

Rendement YTD −4,38%
Rendement p.j. 5,88%
Volatiteit p.j. 9,11%
Sharpe ratio1 0,65

Grootste terugval −10,04%
Risicoklasse (1 t/m 7) 4

Percentage maanden positief 64,10%
1Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd
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Lombard Odier All Roads Growth

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.
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Rendement LO All Roads

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

2017 0,66% 1,78% 1,83% −2,02% 1,63% 2,96% −0,91% 6,68% 0,10% 1,40% 14,96%

2018 0,81% −6,35% 0,64% 0,17% 0,62% −0,77% 0,22% 0,27% −0,19% −4,08% −0,14% −0,66% −9,31%

2019 3,82% 1,33% 5,27% 2,01% −4,16% 6,87% 2,52% 1,20% −0,42% −1,24% 0,40% 2,07% 21,00%

2020 −0,78% −2,24% −3,13% 1,13% 0,63% −4,38%

Voor wie is LO All roads geschikt

De fondsen zijn geschikt voor beleggers die over een langere termijn ( >5 jaar) een stabiel rendement willen behalenmet een relatief stabiel risicoprofiel.
De All Roads fondsen maken gebruik van een intelligente spreidingsmethode waardoor de risico rendementsverhouding beter is dan een normale mix
van aandelen en obligaties. Voor beleggers met een hoger risicoprofiel is LO All Roads Growth een goede mogelijkheid. Dezelfde solide beleggingsme-
thode maar met een hoger verwacht risico, waardoor dus ook een hoger verwacht rendement. Is risicodekking en diversificatie eerder uw doel? Dan is
LO All Roads Conservative beter geschikt voor u.

Kerngegevens

Beheervergoeding 1,0% None
Prestatievergoeding 20,0% None
Uitgiftestructuur Open-ended
Structuur fonds UCITS
Handelsfrequentie Dagelijks
Categorie Multi-Asset
Valuta Euro
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.
Aankoopkosten 0,00%
Verkoopkosten 0,00%
ISIN Code LU1542443954
Geregistreerd in Luxemburg
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei

Eenvoudig inschrijven in All Roads via de Beleggersgiro HJCO
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in All Roads. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun aankoop-
order direct doorgeven.

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners B.V. 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. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie
over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt
automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
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