
 Alpha European Select Fund Juli 2013 
Kerngegevens: 
 

Startdatum fonds: 
Januari 2008 
 
Minimum inleg: 
€10.000 
 
Minimum bijstorting: 
€10.000 
 
Aan– en verkoopfrequentie 
Maandelijks 
 
Toe– en uittredingskosten: 
kosten 0,16%1)  
 
 
 
1) gaat terug naar het fonds 
 
Betrokken partijen: 
 

Beheerder 
Inmaxxa B.V. 
 
Bewaarder 
N.V. Algemeen Nederlands 
Trustkantoor ANT 
 
Depotbank 
Rabobank 12.84.18.079  

 
Inmaxxa is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), DNB en het Dutch Securities 

Institute (DSI). 

Alpha High Performance Fund — Amsterdamsestraatweg 19 C — 1411 AW Naarden  
Tel: +31 (0) 35 6954655 — Fax: +31 (0) 35 6954650 —  website: www.alphafund.nl 

Disclaimer: De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Inmaxxa betrouwbaar geachte bronnen. Inmaxxa kan echter niet instaan voor de 
correctheid, betrouwbaarheid of juistheid van de weergegeven informatie. Inmaxxa accepteert geen verantwoordelijkheid voor willekeurig welk 
verlies veroorzaakt door het (direct of indirect) gebruik van deze publicatie of de inhoud van deze publicatie. Deze publicatie, en alle hierin opgeno-
men informatie, is vertrouwelijk van aard en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm, 
geluidsband, elektronische of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inmaxxa. 

1 De minimale inleg van het 
Alpha High Performance Fund 
bedraagt €10.000 per deelne-
mer. Het Alpha High Performan-
ce Fund staat onder toezicht van 
de Autoriteit Financiële Markten. 
Alpha European Select Fund is 
een subfonds van het Alpha 
High Performance Fund. Partici-
patie is mogelijk vanaf €10.000. 
 
2 De waarde van uw belegging 
kan fluctueren. Rendementen uit 
het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
 
Fondsvermogen: 
€2.338.958,47 
 
Aantal participaties: 
3.092,4120 
 
Strategieverdeling: 
- 60% Europese aande- 
   len met opties 
- 30% AEX-indexopties 
- 10% indexfutures 

 Statistieken: 

Grafische weergave: 
 
Inmaxxa 
Managementfee: 
Performancefee: 

 
  
3,5% 
 15% 

Strategie:  
Het Alpha European Select Fund is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Op 1 februari 2010 werd de 
toenmalige adviseur van het fonds, de Zweed Anders Tvelin, vervangen door portefeuillemanager Peter Brands 
en werd de naam en de beleggingsstrategie van het fonds gewijzigd. In het Alpha CFD Fund werd door Anders 
Tvelin alleen in CFD’s gehandeld (spread– en long/short-strategieën). Het doel van het Alpha European Select 
Fund is sinds 1 februari 2010 het realiseren van een beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis door het hande-
len van drie verschillende beleggingsmethodes, te weten 1/ het schrijven van opties op de AEX-index, 2/ intra-
daghandel in futures (voornamelijk DAX-index) en 3/ het beleggen in Europese aandelen en/of de derivaten op 
deze aandelen (gedekte short calls, long puts, short puts, (ratio) call- en/of putspreads). 
 
Maandverslag van de beheerder:    
Afgelopen maand liepen beleggers als lemmingen achter de centrale banken aan. Bernanke verontschuldigde 
zich voor zijn (eerdere) versprekingen. Na het ingezette herstel in juni wist de AEX deze maand te stijgen naar 
369,81 (+7,30%). Het was lastig om de markt bij te houden. De stijging ging te snel en te lang door om de eer-
der opgezette beschermingsconstructie van juli nog goed af te sluiten. Doordat de posities van september en 
december beter kwamen te liggen werd er deze maand een kleine winst in het fonds gemaakt. De fondsmana-
ger blijft (fundamenteel) nog niet geloven in een doorbraak van de eerdere toppen rond 374 dit jaar. Maar door 
de loskoppeling van de economie met de beurzen kan het wel gebeuren. In die situatie zullen de september- en 
december-posities minder winst opleveren dan eerder gedacht. Het jaar 2013 is een van de moeilijkste jaren de 
methode Position Trading AEX uit het bijna 20-jarige bestaan ervan.  

Aantal winnende maanden: 45,24% 
Grootste winnende maand:  5,30% 
Grootste verliezende maand: -5,53% 

Vergoedingen jaarlijks: 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 
2010  0,93% 0,42% -0,43% -3,04% 1,64% -0,02% 0,40% -1,83% 0,44% -1,73% 5,30% 1,85% 
2011 -0,03% 2,41% 0,53% 1,12% 0,91% 0,17% 0,36% -0,89% -0,83% -0,19% -0,98% 0,81% 3,38% 

  Netto Maandresultaten (%)** 

ISIN CODE: NL0009210046 

6,20% 
 0,08 
 -0,32 

Volatiliteit op jaarbasis:  

Bèta met MSCI World:  
Sharpe-ratio:  

NAV’s (start=1000): 
Feb-12 820,05 

Mrt-12 831,78 

Apr-12 830,61 

Mei-12 811,89 

Jun-12 835,96 

Jul-12 825,94 

Aug-12 843,51 

Sep-12 840,38 

Okt-12 833,27 

Nov-12 832,07 

Dec-12 827,41 

Jan-13 833,80 

Feb-13 813,80 

Mrt-13 817,28 

Apr-13 805,23 

Mei-13 760,69 

Jun-13 753,60 

Jul-13 756,35 

Benchmarks: 
MSCI World, TR 
DJ CS MF Index  

Juli: 
+2,98% 
-0,01% 

2012 -1,74% -2,54% 1,43% -0,14% -2,25% 2,97% -1,20% 2,13% -0,37% -0,85% -0,14% -0,56% -3,38% 
2013 0,77% -2,40% 0,43% -1,47% -5,53% -0,93% 0,37%      -8,59% 

Rendementen vanaf 1 februari 2010 zijn behaald door nieuwe fondsbeheerder Peter Brands.  

Fondsontwikkeling (groen) versus DJ CS Managed 
Futures (rood) en AEX TR (blauw)
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