
De strategieën van All Markets Fund handelen in 
verschillende tijdzones. Zo wordt steeds ingespeeld 
op actuele situaties waar ook ter wereld.

Het All Markets Fund werkt met zo’n 15 verschillen-
de handelsmodellen. Dit leidt tot sterke diversificatie. 
Hierdoor wordt het neerwaarts risico beperkt.

Wanneer we het rendement uitgedrukt in gelopen risi-
co van het All Markets Fund vergelijken met bijvoorbeeld 
de AEX-index zien we hoe krachtig het fonds presteert. 
De AEX-index kent een langjarig rendement van zo’n 8% 
op jaarbasis. Het maximale verlies onderweg was meer 
dan 70%. Dat houdt in dat de AEX slechts 0,1% ren-
dement boekt per procent risico. Het All Markets Fund 
daarentegen scoort per procent risico 2% rendement 
sinds het beheer door Frans Schreiber is overgenomen. 

De verdeling van 

de verschillende 

handelsmodellen in 

januari 2011.

Het All Markets Fund heeft een uitstekend trackre-
cord. Sinds de strategiewijziging die onder directe lei-
ding van Frans Schreiber RBA is doorgevoerd excel-
leren de prestaties van het fonds.

De prestaties van het fonds vergeleken met vergelijkbare fond-

sen en de relevante index
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Introductie
Het All Markets Fund behoort met haar prestaties tot de top van de Nederlandse hedge-
fondsen. In mei 2009 is het fonds overgeschakeld op nieuwe beleggingsmodellen. Onder 
leiding van Frans Schreiber RBA heeft het fonds sindsdien een gemiddeld netto jaarren-
dement van ruim 13% gerealiseerd.
Dit uitstekende rendement is gerealiseerd met een beperkt tussentijds verlies. De maxi-
male teruggang bedroeg 5,6%. Dit betekent dat het fonds per procent risico ruim 2% 
rendement heeft behaald. 

Doelrendement
Het All Markets Fund kent een absolute rendementsdoelstelling. Het doelrendement van 
het All Markets Fund is 12% netto per jaar. 
Het fonds kan dit rendement realiseren door te profiteren van zowel neergaande als op-
gaande markten. Dit betekent dat ook in voor veel beleggers dramatische jaren als 2008 
een positief rendement gehaald kan worden.
In mei 2010, tijdens de turbulente redding van Griekenland, bewees het fonds haar kracht 
door een positief rendement van 0,2% te realiseren terwijl de AEX met zo’n 8% daalde.
Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat beleggers meer rendement per 
eenheid risico halen wanneer ze 20 tot 60%(!) van hun kapitaal in hedgefondsen met een 
absolute rendementsdoelstelling beleggen.

Strategie
Binnen het All Markets Fund wordt gewerkt met ongeveer 15 handelsmodellen. Deze han-
delsmodellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als 
anti-trendsytemen. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die in-
spelen op koersrelevante gebeurtenissen (event driven)  toegepast. Het fonds gaat zowel 
long als short (gericht op koersdaling) posities aan. Door de geringe onderlinge correlatie 
van deze modellen wordt een sterke diversificatie verkregen. Hierdoor daalt het risico 
aanzienlijk. 
Het All Markets Fund handelt actief in aandelen, valuta’s, commodities, futures en opties.
Dit gebeurt zowel op beurzen in Europa, de Verenigde Staten als Japan.  Door op deze 
manier in meerdere tijdzones te werken, wordt het risico nog verder verlaagd. Daarnaast 
werken de handelsmodellen van het fonds met verschillende tijdframes. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van het hele spectrum van minuut- tot weekkoersen.
Door deze sterke diversificatie vormt het All Markets Fund een robuust fundament onder 
het rendement van uw beleggingen.
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Werkwijze
De modellen die gebruikt worden voor het All Markets Fund analyseren continu ruim 5000 
financiële instrumenten. Dit gebeurt 24 uur per dag 5 dagen per week. Deze koersbewa-
king leidt tot gemiddeld 15 transacties (in- of uitgenomen posities) per dag. Het fonds 
heeft onder het management van Frans Schreiber RBA meer dan 6.000 trades gedaan. 
Het gemiddeld gerealiseerde netto jaarrendement van 13% kan dus met een gerust hart 
robuust genoemd worden.

Meer dan 98% van de trades wordt volledig automatisch door computers uitgevoerd. Op 
basis van statistische analyse handelen de computersystemen consistent, objectief en 
met grote precisie.
De posities worden gemiddeld 1 tot 3 dagen aangehouden. Het fonds neemt zowel long- 
als short posities in. Wat leidt tot een lage correlatie met de markt. Hierdoor kan ook in 
slechte beursjaren een positief rendement gemaakt worden. 

Meedoen
U kunt al meedoen met een eerste inleg van € 5.000. Uw aanvullende inleg kan vanaf  
€ 2.500. Het fonds belegt alleen in zeer liquide produkten zodat elke maand kan worden 
in- of uitgestapt. Het All Markets Fund kent zeer lage in- en uitstapkosten van 0,16%. 
Deze kosten komen ten goede van het fonds.
De managementfee bedraagt 2,5% per jaar. De performance fee van het fonds bedraagt 
slechts 10% van het werkelijk behaalde rendement. Vanzelfsprekend kent het fonds een 
high watermark.
Het All Markets Fund beschikt over een Wft-vergunning en wordt gecontroleerd door de 
AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Het aanvraagformulier en aanvullende informatie vindt u op onze website  
www.allmarketsfund.nl.
Wanneer u besluit deel te nemen in het All Markets Fund krijgt u participaties in het fonds. 
Het fonds belegt conform het beleggingsbeleid zoals dit is beschreven in het prospectus. 
Leest u dit vooral door voordat u besluit deel te nemen.
De waarde van uw belegging zal fluctueren. De door het All Markets Fund gerealiseerde 
rendementen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 



All Markets Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund, dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten. 
Inmaxxa B.V. is beheerder van het fonds. N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT treedt op als bewaarder. Depotbank is Rabobank: 
12.84.18.079. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Laat u goed 
informeren voordat u deelneemt in alternatieve beleggingen als het All Markets Fund. De Total Expense Ratio (TER) van dit fonds was in 2010 
ongeveer 5%. Daarnaast kent het fonds transactiekosten die niet zijn opgenomen in de TER. Alle kosten zijn wel verwerkt in de behaalde 
rendementen. Raadpleeg de jaarrekeningen van het fonds. Deze kunt u downloaden van de website of opvragen bij Inmaxxa B.V.

Inmaxxa is als beheerder van de beleggingsinstelling Alpha High Performance Fund (waarvan het All Markets Fund een subfonds is) 
opgenomen in het register van de AFM.

drs. Frans Schreiber RBA 
drs. Frans Schreiber RBA is fondsmanager van het All Markets Fund. 
Het team staat onder zijn directe leiding. In Nederland is Frans een 
autoriteit op het gebied van systeemtrading. Hij ontwikkelt de in het 
fonds toegepaste handelsmodellen.

drs. Jeroen Bijleveld
drs. Jeroen Bijleveld is nauw betrokken bij de beleggingsresearch en 
de (verdere) ontwikkeling en het testen van de beleggingsmethodiek 
in het fonds.

drs. Harry Geels
drs. Harry Geels is riskmanager van het fonds en bestuurder van de 
beheerder van het All Markets Fund: Inmaxxa b.v.

Wim van Suijdam
Wim van Suijdam is binnen het team verantwoordelijk voor de mar-
keting & sales van het fonds.
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