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De laatste maand van het jaar was relatief rustig vergeleken met de voorgaande maanden. De Bovespa Index
daalde met 2,7% in lokale valuta, maar wist in euro’s 2,8% te stijgen. Het laagste niveau lag net onder de 57000
punten, waarna de index het jaar afsloot op 60277 punten. Na het opveren van de index wist het handelsmodel, na
een periode van bijna een maand, een positief signaal af te geven. Aan het begin van 2017 is hierdoor de hefboom
verhoogd van 1 naar 2. Voor geheel 2016 lijkt het tij gekeerd te zijn voor de Braziliaanse financiële markten. De
Bovespa Index steeg met 38,9% in Real en 76,2% in euro’s. Hiermee werd het verlies van 2015 ruimschoots
goedgemaakt en was de Bovespa Index de best presterende index wereldwijd. Niet alleen aandelen presteerden
bovengemiddeld. De Braziliaanse munt, de Real, was de best presterende valuta in 2016 ten opzichte van de
dollar en de euro. De munt apprecieerde met 22% tegen de dollar en 25,7% tegen de euro.
De belangrijkste gebeurtenis die de richting van de aandelen bepaalde was de afzettingsprocedure van president
Rousseff. Andere (binnenlandse) gebeurtenissen in 2016 waren het Zika-virus, de Olympische Spelen in Rio en de
aanhoudende economische recessie. Wereldwijde gebeurtenissen die invloed hadden op de beweging van de
aandelenkoersen waren de Amerikaanse monetaire ontwikkelingen en de presidentsverkiezingen.
Voor 2016 had de afzettingsprocedure de meeste impact op de financiële markten. Speculaties hierover waren
aan de orde van de dag. Elke stap dichterbij afzetting werd positief ontvangen op de beurs. Hierdoor waren de
koersbewegingen erg grillig en bleef de volatiliteit hoog. Nadat Rousseff in augustus definitief was afgezet keken
beleggers uit naar het beleid van de nieuwe president Temer. Het blijkt dat zijn aangekondigde vergaande
hervormingen niet gemakkelijk bijval vinden in zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis. Daarbij komt een nieuwe
onzekerheid, die het gevolg is van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hierdoor komt een agressieve
monetaire verruimingspolitiek op de tocht te staan. Met andere woorden: het verlagen van de belangrijkste
rentevoet (SELIC) tot onder dubbele cijfers zal langer op zich laten wachten. Dit neemt niet weg dat de verwachting
is dat de economische groei in 2017 de bodem van 2016 achter zich zal laten.

Kerngegevens
Intrinsieke waarde:
Euro 0,27
Beurskoers:
Euro 0,27
Fondsvermogen:
Euro 2,1 miljoen

Door de heftige schommelingen bleek het trend volgende handelsmodel niet in staat om tot een outperformance te
komen.

Aantal uitstaande aandelen:
7.632.035
Volatiliteit: 51,11%
(90-daags historisch gem.)
Startdatum: 4 april 2011
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Structure: open end
Lopende Kosten Factor:

100

3% (begroting 2016)
ISIN Code: NL0009693258
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Bloomberg Ticker: INBRA NA
Verhandelbaarheid:

%
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Het fonds heeft een doorlopende
notering via Euronext en is elke
beursdag via iedere bank of broker
verhandelbaar. Het fonds geeft
aandelen af tegen de afgifteprijs en
koopt aandelen in tegen de
inkoopprijs. De op-en afslag bedraagt
maximaal 0,6% (zie tevens
prospectus).
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Directie/beheerder:
TRUSTUS Capital Management
Fondsmanagement:

Intereffekt Active Leverage Brazil

iShares Brazil ETF

Derivatenteam:

Bovespa Index
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Rendement in euro's*
Intereffekt Active Leverage Brazil
iShares Brazil ETF
Bovespa Index

2016
50,00%
66,09%
76,16%

1 mnd
-10,00%
0,04%
2,80%

3 mnd
-3,57%
5,23%
10,45%

2015
-55,00%
-37,03%
-35,38%

2014
-11,11%
-6,73%
-1,75%

2013
-45,12%
-23,56%
-29,89%

2012
-34,92%
-4,06%
-3,61%

US Dollar
Real

2,93%
20,29%

0,49%
4,55%

6,07%
5,82%

10,20%
-33,77%

12,25%
1,21%

-4,49%
-20,47%

-1,83%
-11,71%

Douwe Jan Dijkstra
Contactgegevens:
Intereffekt Investment Funds N.V.
Sewei 2, 8501 SP Joure
+31 (0) 513 48 22 22
info@intereffektfunds.nl
www.intereffektfunds.nl

* Op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 04-04-2011

Fondsprofiel
Intereffekt Active Leverage Brazil belegt voornamelijk in (offshore) hefboomproducten op Braziliaanse indices. Gestreefd wordt naar een
hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt
gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n)
bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht
naar één. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. De beheerder gebruikt
geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde
paraplustructuur.

Disclaimer
Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en
naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hiernaast vermelde adres. De
beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële
Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Twitter: @intereffekt

