Augustus 2010

AANDACHT VOOR…

HORIZONTALE MARKTEN OF DOUBLE DIP?

…...Het Finles Lotus Fonds (FLF). Het FLF is dit
jaar, net als in 2009, het best presterende beleggingsfonds van Finles Capital Management. Het
fonds belegt enkel in Azië en kent binnen de groep
van Finles beleggingsfondsen de hoogste risico
rendementsverhouding. Het FLF belegt in zowel
hedge funds als aandelenfondsen.

De huidige stand van de AEX is
praktisch gelijk aan de eindstand
van het jaar 2002. De hoogste
koers van de AEX ooit is 701,56
en werd in 2000 bereikt. Het ging
daarna bergafwaarts naar het
dieptepunt van 218,44 maart
2003. Daarna ging de beurs naar
boven om in juli 2007 de stand
van 561,90 te bereiken. De kredietcrisis dwong
aandelenmarkten naar beneden en de AEX ging
stapsgewijs naar beneden om het najaar van 2008
in een rechte lijn naar beneden te gaan en te halveren naar het nieuwe dieptepunt op 9 maart
2009 van 199,25. De eindstand van 2002 is niet
alleen gelijk aan de huidige stand, maar ook gelijk
aan de stand van 12 maanden terug. In de laatste
12 maanden beweegt de index agressief heen en
weer. De hoogste stand is 358,23 en de laagste
stand is 280,15. Telkens wanneer de koers naar
beneden gaat dringen zich geluiden op dat er een
‘Double Dip’ gaat komen.
Er is veel vraag naar veilige staatsobligaties nu
landen als Spanje, Portugal en Griekenland als
onveilig worden gezien. Het obligatiefonds van
Finles, het EMS TopRente fonds heeft daardoor
een positief rendement van bijna 7% in 2010 behaald. Wij voorzien vooralsnog geen ‘Double Dip’
maar wel richtingzoekende aandelenmarkten zolang de onzekerheid hoogtij viert. Van al onze
fondsen is het Finles Lotus Fonds het meest risicovol gepositioneerd en kan goed profiteren van stijgende markten in Azië. Het Finles Liquid Macro
Fund heeft juist het omgekeerde. Dit fonds zal
sterk profiteren van dalende markten en is daardoor een goede aanvulling in elke beleggingsportefeuille.

Het FLF kent een roerige historie sinds de start in
1996. Dit komt door de drie forse dalingen die de
Aziatische beurzen in die periode hebben meegemaakt. De dalingen op de Aziatische beurs tijdens
de kredietcrisis waren iets milder dan die op de
Nederlandse beurs. Nog belangrijker was dat de
Aziatische beurzen in de stijgende markten een
betere prestatie lieten zien. Daarbovenop wist het
FLF nog extra waarde toe te voegen. Sinds 2002
ligt het rendement van het FLF 15% hoger dan
dat van de Aziatische index (MSCI Far East). Dit
terwijl het risico van het FLF 15% lager lag. Dit
lagere risico is hoofdzakelijk te danken aan het
toevoegen van hedge funds aan de portefeuille en
door het aanhouden van grote cash posities op
momenten dat wij dit verstandig achtten.
In 2010 presteert het FLF wederom uitstekend.
Het FLF profiteerde vooral van beleggingen in
Thailand, Indonesië en Taiwan terwijl wij posities
in slecht presterende markten zoals Japan en China tijdig hebben afgebouwd.
Wanneer u interesse heeft om (meer) te beleggen
in het FLF, neemt u dan contact op met uw adviseur. Het FLF is dagelijks verhandelbaar en kent
geen aankoopkosten. De verkoopkosten zijn 0,5%
en de jaarlijkse management fee bedraagt 1,75%.
Het fonds behaalde in 2009 een rendement van
31% (na kosten) en staat per 19 augustus op een
rendement van ruim 8% (na kosten) in 2010.

FINANCIËLE MARKTEN
2010 ontpopt zich al een bijzonder lastig beleggingsjaar.
Wanneer wij naar de MSCI
World kijken, zien wij dat aandelen op het niveau van september 2009 staan. De beursrally die in maart 2009 begon,
bereikte zijn hoogste punt in
april 2010. Sinds dat moment
zijn de beurzen aan een correctie bezig en staat de MSCI
World ongeveer 10% lager. De
figuur geeft het sentiment bij
beleggers goed weer. Enerzijds
is er optimisme en zien wij een
periode van sterk stijgende
koersen. Anderzijds is er pessimisme en zien wij dalende koersen. Beleggers
zitten gevangen tussen hoop en vrees. Hoop is er
omdat bedrijfswinsten over het algemeen goed
waren. Vrees is er omdat vooral de macro economische data uit de Verenigde Staten tegenvallend
zijn. Daarnaast zijn de vooruitzichten ten aanzien
van het wereldwijde macro economische herstel
erg onzeker en dit vertaalt zich op de beurzen.
Rendement diverse markten in lokale valuta
2010 (t/m 13
aug 2010)
MSCI Wereld aandelenindex

- 4,4%

MSCI Europa aandelenindex

- 0,3%

MSCI Azië aandelenindex

- 5,1%

MSCI Opkomende landen aandelenindex

- 0,7%

S&P 500

- 3,2%

Nikkei 225

- 13,2%

AEX

- 3,4%

HFRX Wereldwijde Hedge Fund Index

- 1,0%

JP Morgan Wereldwijde obligatie-index

+ 5,7%

EUR/USD (positief percentage is sterkere euro)

- 10,6%

CRB (Grondstoffenindex)

- 7,1%

Onze visie kent u inmiddels. Wij zijn van mening
dat de afgelopen recessie geen traditionele recessie was en dat dus ook niet een traditioneel Vvormig herstel verwacht kan worden. De westerse
wereld kampt met een enorme schuldenberg en
die is door interventies van overheden en centrale
banken alleen maar groter geworden in de afgelopen twee jaar. Deze schuldenberg moet afgebouwd gaan worden en dit gaat in onze ogen een
langdurig en pijnlijk proces worden. Hierdoor zal
de economische groei lange tijd beperkt blijven.
Tot op heden leken beleggers positiever ten aanzien van het economisch herstel dan wij. Al is in
de laatste maanden een duidelijke kentering zichtbaar. Aandelen staan wat meer onder druk maar
het is nog te vroeg om over een echte bear-markt
te praten. Interessant zijn de ontwikkelingen op
de obligatiemarkten. Volgens velen zijn de echt
slimme beleggers te vinden op de obligatiemarkten. Historisch gezien zijn het in ieder geval markten die vaak in een vroeg stadium een trendwijziging in de economie inprijzen. Het loont dus om
deze markt nauwkeurig te volgen en de signalen
die deze markt afgeeft, serieus te nemen. Opvallend is dat de rente in zowel de Verenigde Staten,
als Japan en Europa (Duitsland) behoorlijk is weggezakt in de afgelopen maanden.

Blijkbaar zien obligatiebeleggers de toekomst niet
zo rooskleurig. In ieder geval maken zij zich geen
zorgen over inflatie op de korte termijn. In tegendeel, obligatiebeleggers lijken eerders deflatie te
verwachten. In de onderstaande figuur ziet u het
verloop van de 10-jaars rente in de Verenigde
Staten. Begin april noteerde de 10-jaars rente nog
4,0%. Sinds die tijd zien we een sterk dalende
trend en staat de 10-jaars rente op een niveau
van 2,63%. Dit is hetzelfde niveau als in maart
2009 toen aandelen hun dieptepunt bereikten!
Hoe interpreteren wij deze ontwikkeling? Het is
duidelijk dat het inflatiegevaar op dit moment zeer
gering is. Overheden en centrale banken hebben
honderden miljarden het systeem ingepompt maar
deze liquiditeit vindt vooralsnog niet zijn weg in
het economische systeem. Banken lenen geen
geld uit en de vraag naar krediet is beperkt. Banken gebruiken het voornamelijk om hun balans te
verbeteren. De zorg voor inflatie lijkt op dit moment dus gering. In tegenstelling, deflatie lijkt een
groter gevaar. Dit verklaart voor een groot deel de
huidige rentedaling. De markt eist immers een
vergoeding voor inflatie. Als er nauwelijks inflatie
is dan loopt de vergoeding er geleidelijk uit. De
vraag is echter of de huidige rentedaling alleen
hierdoor te verklaren is of dat er ook andere fac-

toren een rol spelen. Wij verwachten het laatste.
Onze interpretatie van de dalende rente is dat de
markt tegenvallende economische groei in het
tweede halfjaar van 2010 en 2011 aan het inprijzen is. De macro economische data uit de Verenigde Staten zijn in de afgelopen maanden teleurstellend. De arbeidsmarkt lijkt nog op slot te zitten en het werkloosheidspercentage is bijzonder
hoog. Daarnaast wijzen diverse vertrouwensindicatoren eerder op een recessie dan op een doorzettend economisch herstel. Het beeld in Europa is
iets anders. Recente data zijn over het algemeen
beter dan verwacht. Zo was de economische groei
in het eerste halfjaar van 2010 sterk. Men weet
echter ook dat Europa over het algemeen een
halfjaar achter de ontwikkelingen in de Verenigde
Staten aanhobbelt. Daarnaast is de schuldenproblematiek van de zuidelijke lidstaten van de Europese Monetaire Unie tijdelijk opgelost maar een
structurele oplossing is er nog niet. De zuidelijke
lidstaten hebben enorme bezuinigingsoperaties
aangekondigd maar het is twijfelachtig of deze
ook het gewenste effect gaan hebben. Positief
nieuws komt vooral uit Azië. Vooral de zuidoost
Aziatische landen laten een sterk economisch herstel zien. Wij blijven echter van mening dat de
onrust over begrotingstekorten en staatsschulden
telkens terug gaat komen. In onze ogen is het
daarom niet het moment om risico aan de portefeuilles toe te
voegen. Mochten wij dit op enig
moment wel doen, dan heeft Azië
onze voorkeur. Op dit moment is
de onzekerheid te groot in onze
ogen en is het neerwaarts risico
groter dan het opwaarts potentieel. Bovendien zijn waarderingen
van aandelen niet heel erg aantrekkelijk. Wij zijn namelijk van
mening dat analisten hun winstverwachtingen voor 2011 geleidelijk naar beneden gaan bijstellen wanneer zij inzien dat het
economisch herstel beperkt blijft.
Uitzonderingen zijn er wel. Goud
en goudaandelen blijven wij aantrekkelijk vinden. Het is de ultieme ’store of value’ in onze ogen.

Stijl allocatie

FINLES COLLECTIEF BEHEER FONDS (FCBF)

P IP E; 10,3%

Het FCBF behaalde in 2010 tot en met 1 augustus
een verlies van 3,1%. De benchmark (2/3 wereldwijde aandelen en 1/3 Nederlandse staatsobliga140
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ties) noteerde in dezelfde periode een winst van
6,3%. Het FCBF heeft tot en met juli een moeizame periode achter de rug. Dit is niet verwonderlijk
gezien de bewegingen op de markten. Er zijn grote schommelingen op de beurzen geweest in de
afgelopen maanden. Per saldo zijn de beurzen in
2010 echter nauwelijks van hun plaats gekomen.
Uitzonderingen zijn er uiteraard wel. Zo werd de
US dollar dit jaar veel sterker en presteerden
staatsobligaties goed. Deze twee factoren zorgden
hoofdzakelijk voor het goede rendement van de
benchmark. De portefeuille van het FCBF is op een
aantal plaatsen gewijzigd in de afgelopen maanden. De voornaamste wijziging betrof de fusie van
het FCBF met het Finles European Selector Fonds
(FESF) en het Finles Alternative Bond Fund
(FABF). Het FCBF heeft per 1 juli 2010 alle overgebleven beleggingen van het FESF en FABF overgenomen. Hierdoor is het FCBF niet meer indirect
maar direct in deze beleggingen belegd. In de stijl
allocatie figuur op de rechterzijde ziet u dat door
deze fusie het aandeel van multimanager hedge
funds aanzienlijk is afgenomen. Daarnaast is in
juni een positie in energie gerelateerde aandelen
verkocht om het risico van het FCBF iets te verlagen. Ons steven is om de positie van FCBF in Asset Backed Lending (ABL) en Private Investment

in Public Equities (PIPE) fondsen af te bouwen. Dit
zal een geleidelijk proces zijn. De laatste wijziging
betreft het afdekken van het US dollar risico. Wij
hebben besloten dit niet meer volledig af te dekken aangezien wij op termijn een aansterkende
US dollar verwachten. Op het moment van schrijven dekken wij ongeveer 50% van het US dollar
risico in de portefeuille van het FCBF af. Dit betekent dat een aantrekkende US dollar een positief
effect heeft op het rendement. Het omgekeerde
geldt uiteraard ook.
Daarnaast melden wij dat er een onderzoek loopt
naar de beheerder van één van de beleggingen
van het FCBF. Meer informatie hierover vindt u op
de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
Rendement
Koers per 31-7-2010

FCBF
€ 97,83

Fondsvermogen

€ 75,1mn

Sinds start FCBF (1-2-1985)

+ 265,5%

2010 (1-1-10 t/m 31-7-10)

- 3,1%

2009

- 1,9%

2008

- 18,0%

Laatste 12 mnd (1-8-09 t/m 31-7-10)
Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode 1-8-07 t/m 31-7-10)

- 3,5%

- 8,3%

Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden

6,2%

Morningstar-rating



FINLES STAR SELECTOR FUND (FSSF)

Stijl allocatie

Het FSSF sloot het tweede kwartaal van 2010 af
met een verlies van 3,2%. Hiermee komt het rendement over 2010 op een verlies van 1,9%. De
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benchmark (HFRX Global hedge fund index) behaalde in dezelfde periode een verlies van 2,8%
en staat over geheel 2010 op een verlies van
1,2%.
Alle beleggers in het FSSF hebben een brief (d.d
28 mei 2010) ontvangen waarin vermeld stond
dat de structuur van het FSSF op verzoek van de
grootste belegger gaat wijzigen. De nieuwe structuur gaat 1 september 2010 in. Tot die tijd kunnen beleggers uitstappen tegen de huidige voorwaarden. De belangrijkste wijzigingen betreffen
het beleggingsbeleid en de kostenstructuur. Per 1
september heeft het FSSF een vaste beheervergoeding van 1% per jaar en een performance fee
van 10%. In het beleggingsbeleid gaat de nadruk
meer liggen op het volgen van de benchmark. Dit
betekent dat het FSSF een nagenoeg gelijke strategieweging gaat krijgen als de Credit Suisse /
Tremont hedge fund index. Het streven van het
FSSF wordt om deze index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Daarnaast hebben wij besloten om
RENDEMENT FSSF INCLUSIEF LAATSTE SCHATTING
Juli

+ 1,4%

2010 (t/m 31-7-2010)

+ 0,1%

De laatste schatting vindt u op www.finlescapitalmanagement.nl

In de afgelopen periode zijn wij de portefeuille van
het FSSF aan het voorbereiden op deze wijzigingen. Dit betekent dat wij afscheid genomen hebben van een aantal posities. Daarnaast hebben wij
fondsen met strategieën waarin het FSSF onderwogen was, toegevoegd aan de portefeuille. In de
komende maanden zetten wij dit proces door totdat het nieuwe FSSF een strategieweging heeft die
nagenoeg gelijk is aan die van de benchmark.

Officieel rendement

FSSF

Koers per 30-6-2010

€ 90,45

Fondsvermogen

€ 22,4mn

Sinds start FSSF (1-6-2006)

- 9,5%

2010 (t/m 30-6-10)

- 1,9%

2009

+ 2,0%

2008

- 22,3%

Laatste 12 mnd (1-7-09 t/m 30-6-10)
Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resul-

- 2,4%
- 6,8%

taat, periode 1-7-06 t/m 30-6-10)
Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden

8,5%

Morningstar-rating

N.v.t.

FINLES DIVERSIFIER FUND (FDF)

Stijl allocatie

Het FDF sloot het tweede kwartaal van 2010 met
een verlies van 3,4% af. Hiermee komt het rendement over 2010 op een verlies van 3,0%.
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Het tweede kwartaal was teleurstellend voor het
FDF en de onderliggende beleggingen. De onzekerheid in de markt over het economisch herstel
zorgde voor onrust op de beurzen. Zo verloren
wereldwijde aandelen bijna 12% in het tweede
kwartaal.
Het was vooral de snelheid waarmee het sentiment omsloeg waardoor een aantal van de onderliggende beleggingen verliezen noteerden. Uiteraard werden de fondsen met long posities in
aandelen, bedrijfsobligaties en grondstoffen geraakt. Dit was vooral in de maand mei het geval.
Daartegenover stond dat sommige fondsen juist
profiteerden van de volatiele markten. Zo noteerde een long/short aandelenfonds met een zeer
actieve handelsstijl zijn beste maandelijkse rendement ooit in mei. Dit was echter onvoldoende om
het verlies van andere beleggingen van het FDF
goed te maken.
Ondanks dit resultaat in het tweede kwartaal zijn
wij er van overtuigd dat de portefeuille van het
FDF robuust is. Ons streven is om een gediversifieerde portefeuille neer te zetten die een relatief
stabiel rendementpatroon kan laten zien. Wij verschuilen ons niet achter het huidige onzekere be-

leggingsklimaat maar dit heeft terdege invloed
gehad op het rendement. De onzekerheid over
economisch herstel of toch een ’double dip’ zorgt
voor een bijzonder beleggingsklimaat. Zo staat de
MSCI World bijvoorbeeld weer op het niveau van
september 2009.
De portefeuille van het FDF bestond eind juni uit
zeventien verschillende beleggingsfondsen. Ons
streven is om dit aantal geleidelijk te verhogen
naar boven de twintig beleggingen. Per 1 augustus hebben wij hiertoe een eerste aanzet gedaan
door een nieuwe belegging toe te voegen aan de
portefeuille. Dit fonds is gespecialiseerd in grondstoffen. Het handelt zowel aan de long als de
shortzijde in deze markt. Het FDF had, na een recente verkoop van een onderliggende belegging,
nauwelijks exposure in deze markt. Wij denken
dat het daarom een zeer waardevolle aanvulling is
en het FDF nog robuuster maakt.

Officieel rendement

FDF

Koers per 30-6-2010

€ 96,69

Fondsvermogen

€ 9,4mn

Sinds start FDF (1-10-2009 t/m 30-6-10)

- 3,3%

2010 (1-1-10 t/m 30-6-10)

- 3,0%

Laatste 12 mnd

N.v.t

Volatiliteit (Risico) sinds start

2,6%

Morningstar-rating

N.v.t.

Allocatie FLF

FINLES LOTUS FONDS (FLF)

A zië incl
Indo nesië;
Japan; 6,1%
5,1%

Het FLF stond tot en met eind juli op een winst
van 6,6%. De benchmark (MSCI Far East) behaalde in dezelfde periode een winst van 9,80%.
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Azië, met uitzondering van Japan, blijft er macroeconomisch gezien beter voorstaan dan de rest
van de wereld. Waar de westerse wereld overladen is met schulden, geldt in Azië over het algemeen het omgekeerde. Dit is ook duidelijk te zien
in het economisch herstel. In zuidoost Azië is dit
herstel veel sterker dan in de westerse wereld en
dit vertaalt zich op de beurzen. Veel Aziatische
beurzen behaalden zeer goede rendementen. Zo
staat de beurs in Indonesië in 2010 op een winst
van ruim 20% en heeft het de verliezen van 2007
en 2008 meer dan goedgemaakt. De Indonesische
markt is ook zeer aantrekkelijk. Het land heeft
een jonge bevolking en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast is de politieke situatie verbeterd en dit alles werd door beleggers gewaardeerd. Het FLF heeft geruime tijd een grote
positie in Indonesië gehad. Wij zagen en zien nog
steeds het groeipotentieel. Toch hebben wij besloten de positie van Indonesië in het FLF terug te
brengen naar 5,1%. Wij zijn namelijk van mening
dat de onzekerheid over het wereldwijde economisch herstel ook zijn weerslag zal hebben op de
Aziatische beurzen. Daarom hebben wij recent
besloten het risico in de portefeuille van het FLF
terug te schroeven door de cashpositie te vergroten tot ruim boven de 20%. Wij hebben posities in
Indonesië, Thailand en Taiwan afgebouwd. Funda-

menteel blijven wij positief op deze markten maar
wij zijn wel van mening dat deze markten in de
komende maanden kwetsbaar zijn. Beleggers verkopen bij een dalende beurs namelijk eerst hun
winnaars.
Daarnaast hebben wij een long/short aandelenfonds, gericht op China, aan de portefeuille toegevoegd. Dit fonds heeft in het verleden uitstekende
resultaten behaald. Wij verwachten dat dit fonds
meer stabiliteit aan het rendement van het FLF
gaat geven. Wanneer wij nieuwe mogelijkheden
zien, zullen wij de cashpositie uiteraard aanwenden. Vooralsnog denken wij echter dat een defensieve positie op dit moment verstandiger is.

Rendement
Koers per 31-7-2010
Fondsvermogen

FLF
€ 30,99
€ 13,6mn

Sinds start FLF (1-5-1996)

-26,0%

2010 (t/m 31-7-2010)

+ 6,6%

2009

+ 31,0%

2008

- 37,6%

Laatste 12 mnd (1-8-09 t/m 31-07-10)

+ 12,9%

Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode 1-8-07 t/m 31-7-10)
Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden
Morningstar-rating
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FINLES LIQUID MACRO FUND (FLMF)
Het FLMF behaalde in 2010 tot en met eind juli
een verlies van 3,9%. De benchmark (HFRX Global Macro Index) noteerde in dezelfde periode een
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verlies van 2,9%. Het FLMF heeft een moeizame
periode achter de rug. In de maanden april en mei
presteerde het FLMF goed. Beide maanden werden, in tegenstelling tot de aandelenbeurzen, met
winst afgesloten. In de maand juni kwam het
FLMF per saldo nauwelijks van zijn plaats. Het
verlies werd hoofdzakelijk geleden in juli. In deze
maand verloor het FLMF ruim 3%.
Het verlies in juli was pijnlijk omdat de aandelenbeurzen een goede maand hadden. Dit resultaat
verraadt ook direct onze fundamentele visie en de
positionering van het FLMF. Wij zijn namelijk niet
zo optimistisch over het economisch herstel als de
markt over het algemeen is. Velen beschouwen de
recente recessie als een traditionele recessie met
daaropvolgend een V-vormig herstel. Wij kunnen
niet ontkennen dat het herstel op de beurzen Vvormig was. Wij zijn echter van mening dat de
beurzen te optimistisch zijn geweest en te ver op
het daadwerkelijke economische herstel vooruit
zijn gelopen. Wanneer wij ons richten op de grootste economie van de wereld, die van de Verenigde
Staten, zien wij een economisch herstel dat zeer
beperkt is en vooral gedreven is door overheidsstimuleringen. Dit is geen structurele economische
groei. Structurele economische groei wordt gege-

nereerd door toenemende consumentenbestedingen. En dat is precies waar het probleem zit. Consumenten houden de hand op de knip. Dit is niet
verwonderlijk gezien bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Consumenten zijn voorzichtiger geworden en focussen op het afbouwen
van schulden. Dit is wat deze recessie anders
maakt dan voorgaande recessie. Het is een balance sheet recessie. Er is geen V-vormig economisch
herstel want de consument geeft niet thuis. Nu
zijn er andere delen in de wereld, Azië bijvoorbeeld, waar de economie er veel beter voor staat
en waar de groei veel sterker is. Maar men moet
niet vergeten dat deze landen nog steeds erg afhankelijk zijn van de westerse consument. Een
groot deel van de groei is op export gebaseerd.
Daarnaast heeft China te maken met oververhitting/speculatie en is de Chinese overheid gedwongen om op de rem te trappen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij van mening zijn dat
aandelenbeleggers in het tweede halfjaar teleurgesteld gaan worden. Daarom hebben wij hoofdzakelijk posities in het FLMF die profiteren als de
markten wegzakken. Zo heeft het FLMF short posities in verschillende aandelen(indices), een short
positie in koper en een short positie in de Australische dollar en Hongaarse forint. Daarnaast heeft
het FLFM posities waarbij wij verwachten dat de
yieldcurve (het verschil in rente tussen 2– en 10
jarige staatsobligaties) gaat afvlakken. Een laatste
positie betreft een long positie in goud– en goudaandelen. Voor ons is goud op dit moment de ultieme ‘store of value’.

Officieel rendement

FLMF

Koers per 31-7-2010

€ 95,63

Fondsvermogen

€ 13,4mn

Sinds start FLMF (31-3-2009 t/m 31-7-10)

- 4,4%

2010 (1-1-10 t/m 31-7-2010)

- 3,9%

2009 (31-3-09 t/m 31-12-09)

- 0,5%

Laatste 12 mnd (1-8-09 t/m 31-7-10)

- 2,1%

Volatiliteit (Risico) sinds start

4,7%

Morningstar-rating

N.v.t.

FINLES EUROPEAN SELECTOR FUND (FESF)

FINLES ALTERNATIVE BOND FUND (FABF)

Het FESF sloot het eerste half jaar van 2010 af
met een verlies van 3,9%. Hiermee komt een einde aan het bestaan van het FESF. Per 1 juli is het
FESF immers gefuseerd met het Finles Collectief
Beheer Fonds (FCBF). Alle beleggingen van het
FESF zijn per 1 juli ingebracht in het FCBF. Alle
beleggers in het FESF hebben per 1 juli participaties FCBF gekregen. De liquidatiebalans van het
FESF is inmiddels gereed en goedgekeurd door de
accountant (PWC). Deze liquidatiebalans kunt u
terugvinden op onze website.

Het FABF sloot het eerste half jaar van 2010 af
met een winst van 1,4%. Hiermee komt een einde
aan het bestaan van het FABF. Per 1 juli is het
FABF immers gefuseerd met het Finles Collectief
Beheer Fonds (FCBF). Alle beleggingen van het
FABF zijn per 1 juli ingebracht in het FCBF. Alle
beleggers in het FABF hebben per 1 juli participaties FCBF gekregen. De liquidatiebalans van het
FABF is inmiddels gereed en goedgekeurd door de
accountant (PWC). Deze liquidatiebalans kunt u
terugvinden op onze website.

Uiteraard is het voor ons teleurstellend dat er na
ruim 9 jaar een einde komt aan het FESF. Het
FCBF was met ruim 75% de grootste belegger in
het FESF. Daarnaast zagen wij voor de nabije toekomt geen groeimogelijkheden voor het FESF. Wij
zijn van mening dat door deze samenvoeging een
(kosten)efficiëntere manier van beheer mogelijk
is.

Op 1 oktober 2007 lanceerden wij vol vertrouwen
het FABF. Achteraf gezien lanceerden wij het FABF
precies op het hoogtepunt van de markt. Rond dat
moment begon de kredietcrisis met alle gevolgen
van dien. Hierdoor is het FABF helaas nooit geworden wat wij ervan verwacht hadden. Uiteraard is
dat teleurstellend en dit leidde ertoe dat wij geen
toekomstmogelijkheden voor het FABF zagen. Het
FCBF was met ruim 80% de grootste belegger in
het FABF. Daarnaast zagen wij voor de nabije toekomt geen groeimogelijkheden en dus was in onze
ogen een fusie de beste oplossing. Bovendien zijn
wij van mening dat door deze samenvoeging een
(kosten) efficiëntere manier van beheer mogelijk
is.
Wanneer u vragen heeft over de fusie of nadere
informatie wenst, neemt u dan gerust contact met
ons op.

Wanneer u vragen heeft over de fusie of nadere
informatie wenst, neemt u dan gerust contact met
ons op.

Officieel rendement

FESF

Koers per 30-6-2010

€ 72,28

Fondsvermogen
Sinds start FESF (1-11-2001)
2010 (1-1-10 t/m 30-6-10)

N.v.t.
- 27,4%
- 3,9%

Officieel rendement
Koers per 30-06-2010
Fondsvermogen

FABF
€ 85,82
N.v.t.

Sinds start FABF (1-10-2007 t/m 30-6-10)

- 14,2%

2010 (1-1-10 t/m 30-6-10)

+ 1,4%

2009

- 15,5%

2009

- 17,5%

2008

-24,4%

2008

+ 0,2%

Laatste 12 mnd (1-7-09 t/m 30-6-10)

- 14,7%

Laatste 12 mnd (1-7-09 t/m 30-6-10)

- 12,5%

Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden

7,4%

Volatiliteit (Risico) sinds start

5,6%

Morningstar-rating

N.v.t.

Morningstar-rating

N.v.t.

HOLLANDSE HEDGE FUND TRACKER (HHFT)

ALTERNATIVE HARBOUR FUND (AHF)

Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking met IEX profs (www.iexprofs.nl) lanceerden wij de Finles/IEX Hollandse hedge fund index.
Deze index bestond bij aanvang uit 17 fondsen en
groeide door tot een index met 27 fondsen. Alle
fondsen in de index hebben als gemeenschappelijk
kenmerk dat ze vanuit Nederland en/of door een
Nederlander worden beheerd. Het doel van de index was om de Nederlandse hedge fund industrie
te ondersteunen en om beleggers te laten zien dat
ook Nederlandse hedge funds toegevoegde waarde leveren. Wij hebben in de afgelopen jaren diverse negatieve verhalen over hedge funds gelezen. In onze ogen ontstond hierdoor een beeld
over hedge funds bij het algehele publiek waarin
wij ons zeker niet konden vinden. Met deze index
willen wij laten zien dat er bijzonder veel hedge
fund talent in Nederland is en dat deze fondsen
inderdaad toegevoegde waarde leveren.
Sinds 3 mei van dit jaar is het mogelijk om in de
index te beleggen. De filosofie van de index en het
behaalde rendement trok steeds meer de aandacht van beleggers. Uiteindelijk was er één belegger, Paerel, bereid om het noodzakelijke startkapitaal voor de index te verstrekken. Hierdoor
kon de Hollandse Hedge Fund Tracker op 3 mei
jongstleden gelanceerd worden. Deze tracker bestaat uit de top 24 fondsen uit de Finles/IEX Hollandse hedge fund index. Dit betekent dat de index nu toegankelijk is voor alle beleggers. De minimum inleg bedraagt €45.000 en u kunt maande-

Het Alternative Harbour Fund is op verzoek van en
in samenwerking met een Nederlandse vermogensbeheerder op 1 mei 2009 opgericht. Deze
vermogensbeheerder had de wens om een beleggingsfonds te lanceren dat een goede aanvulling is
op de overige beleggingen in zijn portefeuille. Het
Alternative Harbour Fund staat sinds de start op
een verlies van 1,2%.
Recent heeft de Nederlandse vermogensbeheerder, die het startkapitaal heeft verstrekt, conform
onze verwachting aangegeven het beheer van het
fonds te willen overnemen. Inmiddels is er een
participantenvergadering geweest waarin dit voorstel is behandeld en goedgekeurd. Dit betekent
dat per 1 oktober 2010 het beheer van het AHF
door Finles N.V. wordt overgedragen aan Safe
Harbour Fund Management B.V. te Den Haag.
Het streven van de nieuwe beheerder is om een
gering aantal posities van de bestaande portefeuille van het AHF over te nemen. Het overgrote deel
willen zij in cash overnemen. Dit betekent dat wij
op verzoek van de nieuwe beheerder de portefeuille van het AHF aan het afbouwen zijn. Wij
verwachten dat eind augustus ruim 70% in cash
wordt aangehouden.
Heeft u vragen over deze verandering, neemt u
dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag
te woord.

lijks in- en uitstappen. De management fee bedraagt 0,9% en er is een op– en afslag van
0,15%. Er is geen performance fee.
Officieel rendement

HHFT

Officieel rendement

Koers per 30-6-2010

€ 96,69

Koers per 30-6-2010

€ 98,82

Fondsvermogen

€ 9,2mn

Fondsvermogen

€ 10,0mn

AHF

Sinds start HHFT (1-5-10 t/m 30-6-10)

- 2,3%

Sinds start AHF (1-5-09 t/m 30-6-10)

- 1,2%

2010 (1-5-10 t/m 30-6-10)

- 2,3%

2010 (1-1-10 t/m 30-6-10)

- 3,7%

Laatste 12 mnd

- 2,8%

Laatste 12 mnd

N.v.t

Volatiliteit (Risico) sinds start

N.v.t.

Volatiliteit (Risico) sinds start

3,2%

Morningstar-rating

N.v.t.

Morningstar-rating

N.v.t.

BALANCED PORTFOLIO’S
Balanced Portfolio’s vormen het alternatief voor
beleggers die graag direct met sterke spreiding in
beleggingsfondsen willen beleggen en daarbij verzekerd willen zijn van actief management en begeleiding. Het persoonlijke cliënt risico profiel is
leidend bij de Balanced Portfolio keuze. Door
maandelijkse herweging blijft het profiel van de
Balanced Portfolio’s gewaarborgd.
Balanced Portfolio’s zijn door het Finles Fundmanagement team beheerde portefeuilles van beleggingsfondsen die bij Binck Bank 100% transparant
geadministreerd worden. Bij Binck Bank heeft u
via internet elk moment van de dag inzage in uw
beleggingen.
Samengevat:
•
Persoonlijk Risicoprofiel is leidend
•
Inleg vanaf € 20.000
•
Directe spreiding over circa 8 à 10 fondsen
•
Binck Bank is uitvoerder
•
24/7 online inzage in portefeuilles
•
100% Transparant
•
Automatische herweging van de portefeuilles
•
Beleggen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
U heeft de keuze uit vier verschillende Balanced
Portfolio’s:
•
Defensief;
Defensief De belegger beperkt, door nadruk op veilige beleggingen in de portefeuille, de risico's sterk."
•
Neutraal;
Neutraal "De belegger streeft naar evenwicht. De belegger wil graag een hoger rendement dan op de spaarrekening en is daartoe bereid een zeker risico te nemen."
•
Offensief;
Offensief "De belegger die nuchter blijft
onder de waan van de dag. Laat zich niet
opjagen en houdt vast aan de lange termijnstrategie. Ook als de koersen dalen. De
belegger weet dat tussentijdse dalingen er
nu eenmaal bijhoren."
•
Zeer offensief;
offensief "De belegger wil een hoog
rendement behalen en weet dat de risico's
dan ook hoger zijn. Bij koersdalingen zal de
belegger niet snel verkopen, waardoor deze

maximaal profiteert van het daaropvolgende
herstel van de beurs."
In 2010, tot en met juli (zie grafiek), presteerden
vrijwel alle Balanced Portfolio’s goed. Alleen de
defensieve portefeuille (categorie B) noteerde een
klein verlies. De zeer offensieve portefeuille stond
eind juli zelfs op een winst van 5%. Ter vergelijking, onze eigen AEX stond eind juli op een verlies
van 1,4% over geheel 2010. De zeer offensieve
portefeuille presteerde dus ruim 6% beter. In de
afgelopen maanden hebben wij geen wijzigingen
in de verschillende portefeuilles aangebracht. Wij
zijn op dit moment wel onderzoek aan het doen
om één belegging, die in alle 4 de Balanced
portfolio’s zit, te gaan vervangen. Daarnaast bekijken wij de mogelijkheden om in een aantal portefeuilles (hoofdzakelijk Balanced Portfolio’s C en
D) de cash positie iets terug te brengen ter faveure van een nieuwe positie. Hierover zullen wij u in
de volgende nieuwsbrief voor beleggers uitgebreider informeren.
Mocht u meer informatie wensen over de Balanced
Portfolio’s, neemt u dan contact op met uw adviseur of stuur een e-mail aan Rob Hoekstra
(rhoekstra@finles.nl).
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MEDEDELINGEN

Halfjaarrekeningen
De halfjaarrekeningen van de Finles beleggingsfondsen zijn inmiddels gereed. Voor het Finles European Selector Fonds en het Finles Alternative
Bond Fund is een liquidatiebalans opgesteld. Beide
fondsen zijn immers per 1 juli samengevoegd met
het Finles Collectief Beheer Fonds. De liquidatiebalansen zijn goedgekeurd door onze accountant
(PWC). U kunt alle documenten terugvinden op
onze website.
Onderzoek naar belegging
Het Finles Collectief Beheer Fonds (FCBF) heeft
een belegging in het AJW Offshore fonds. Dit
fonds wordt vanuit New York beheerd en bestaat
al sinds 2001. Sinds meer dan een jaar loopt
er een onderzoek naar de beheerder van dit fonds.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door zowel de SEC
als het ministerie van justitie in de Verenigde Staten. Wij hebben recent met het ministerie van justitie gesproken en deze heeft aangegeven met een
onderzoek bezig te zijn maar nog geen aanklacht
te hebben ingediend. Tot op heden ontvangen
wij overzichten van de waarde van onze belegging
van een onafhankelijke administrateur. Daarnaast
hebben wij veelvuldig contact met het management van AJW en met andere investeerders in het
AJW fonds. Aangezien het enige nieuwe feit is dat
het ministerie van justitie nu naar Nederland is
gekomen om bij ons en enkele van onze collega's

informatie voor bewijsmateriaal ter verzamelen,
hebben wij besloten de onafhankelijke waardering
van deze positie door de administrateur te handhaven. Mocht er meer informatie over deze positie
bekend worden dan informeren wij u hierover in
deze nieuwsbrief of in één van de maandbrieven.
De opdracht om dit fonds te verkopen hebben wij
geruime tijd terug ingediend. Wij onderzoeken
samen met een groep investeerders of wij een
actie tegen de fondsmanager kunnen starten om
sneller de distributie van gelden te bespoedigen.
Koersen in de telegraaf
Nu de herschikking van de Finles Beleggingsfondsen gereed is, informeren wij u dat vanaf medio
september in het landelijke dagblad De Telegraaf
alleen nog de koersen van fondsen met een dagelijkse notering (het Finles Collectief Beheer Fonds,
Finles Lotus Fonds en Finles Liquid Macro Fund)
worden opgenomen. Dit is in overeenstemming
met hetgeen daarover in de diverse prospectussen is vastgelegd. Een overzicht van de rendementen van alle Finles beleggingsfondsen vindt u
op onze website www.finlescapitalmanagement.nl.

Let op! De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V., als beheerder van de Finles Fondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wft en
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De prospectussen van de Finles fondsen kunt u downloaden van onze website
of opvragen bij Finles N.V. te Utrecht. Voor de Finles fondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de
kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.
Colofon - Deze nieuwsbrief wordt exclusief aan relaties van Finles gezonden. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Wij streven naar een zo accuraat mogelijke informatie. In verband met de productietijd is het mogelijk dat de inhoud niet geheel actueel
is. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en voor het volgen van aan- en verkoopadviezen wordt niet aanvaard.
Bel voor meer informatie Finles SAA (030) 251 2222, of surf naar www.finles.nl.

Finles N.V.
Euclideslaan 151
Postbus 2600
3500 GP Utrecht

T (030) 5112 222
E info@FFM-SAA.nl
W www.finles.nl

