
  Maandverslag van de fondsbeheerder: 

Strategie: 
 

Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van 
automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. 
Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen. 
Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen 
(‘event driven’) toegepast. Het fonds gaat zowel long- als shortposities aan. Door de geringe onderlinge correla-
tie van de modellen wordt een diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. De modellen analyseren 
continu ruim 5000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, 5 dagen per week. Gemiddeld vinden er zo’n15 
transacties (in- of uitgenomen posities) per dag plaats. 

 All Markets Fund Juli 2013 

Kerngegevens: 
 

Startdatum fonds: 
Mei 2007 
 
Minimum inleg: 
€5.000 
 
Minimum bijstorting: 
€2.500 
 
Aan- en verkoop 
frequentie: 
Maandelijks 
 
Toe– en uittredingskosten: 
0,16%1)  
 
1) gaat terug naar het fonds 
 
 
Betrokken partijen: 
 

Beheerder 
Inmaxxa B.V. 
 
Bewaarder 
N.V. Algemeen Neder-
lands Trustkantoor ANT 
 
Depotbank 
Rabobank 12.84.18.079  

 
Inmaxxa is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen (AFM), DNB en het Dutch Securi-

ties Institute (DSI). 

Alpha High Performance Fund — Amsterdamsestraatweg 19 C — 1411 AW Naarden 
Tel: +31 (0) 35 6954655 — Fax: +31 (0) 35 6954650 — website: www.allmarketsfund.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 verantwoordelijk-
heid 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 opgenomen 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. 

Grafische weergave: 

1 De minimale inleg van het All 
Markets Fund bedraagt €5.000 per 
deelnemer. Het fonds is een 
subfonds van het Alpha High 
Performance Fund dat onder 
toezicht staat van de Autoriteit 
Financiële Markten. 
 
2 De waarde van uw belegging 
kan fluctueren. Rendementen uit 
het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst. Lees het 
prospectus en de financiële 
bijsluiter als u in het fonds wilt 
beleggen. 
 
Fondsvermogen: 
€3.580.002,60 
 
Uitstaande parten: 
116.651,8900 
 
Strategieverdeling: 
- 40% aandelenstrategieën 
- 30% futurestrategieën 
- 15% valutastrategieën 
- 5% event-driven  
   strategieën 
- 10% grondstoffen- 
   strategieën 

Managementfee: 
Performancefee: 

 2,5 % 
 10% 

Statistieken: 
 54,90  
 8,06% 
-5,56% 

Aantal winnende maanden:  

Grootste winst:  

Grootste verlies:  

Vergoedingen jaarlijks: 

Netto maandresultaten All Markets Fund vanaf mei 2007 (%)1) : 
  Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 

2009     7,58% -1,49% -2,75% 0,83% 6,50% -4,48% 6,18% 1,20% 13,89% 
2010 -5,56% 8,06% 4,58% 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% 3,55% 3,34% -3,66% 0,73% -1,27% -4,40% 0,70% -0,20% -2,12% -0,23% 0,11% 
2012 0,07% -0,92% 0,24% 0,79% -2,06% -1,74% -3,43% -2,03% 1,95% -3,07% 2,51% 1,75% -5,99% 
2013 -0,86% 5,23% 2,44% 3,26% -2,55% 0,42% -1,19%      6,71% 

              

ISIN CODE: NL0001641263 

 10,88%  
 0,26 
 0,51 

Volatiliteit op jaarbasis:  

Bèta met MSCI World:  

Sharpe-ratio:  

NAV’s: 
Feb-12 30,3311 

Mrt-12 30,4053 

Apr-12 30,6456 

Mei-12 30,0141 

Jun-12 29,4924 

Jul-12 28,4820 

Aug-12 27,9040 

Sep-12 28,4471 

Okt-12 27,5742 

Nov-12 28,2656 

Dec-12 28,7593 

Jan-13 28,5112 

Feb-13 30,0027 

Mrt-13 30,7355 

Apr-13 31,7389 

Mei-13 30,9282 

Jun-13 31,0593 

Jul-13 30,6898 

Benchmarks: 
MSCI World, TR 
Barclay CTA  

 Juni: 
+2,09% 
-0,01% 

Juli 2013 was gekenmerkt door een sterk herstellende markt waarbij de volatiliteit wat toenam. De vorig jaar 
gestarte bullmarkt lijkt weer de boventoon te voeren, dankzij de centrale banken.  De FED en de ECB verkon-
digden de QE nog niet stop te zetten. Beweging op de markt is goed voor onze swingtrading-modellen. De 
markt ging wel bijna als een rechte lijn omhoog, wat minder mogelijkheden biedt om te profiteren van correcties. 
De swing-modellen maakten allemaal winst, met een gemiddelde van bijna 1%. De trend-modellen deden het 
verschillend. De systemen op de Europese markt deden het goed en pakten gemiddeld bijna 1%. De computer-
modellen in de VS reageerden verschillend met plussen en minnen. Event-trading zat short in Zuid-Europa, wat 
door een wonderbaarlijk herstel aardig wat geld kostte. De valutatrading deed het weer goed en maakte 3%.  

Fondsontwikkeling (blauw) versus DJ CS Managed 
Futures (rood), geïndexeerd op €1.000
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