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De fondsmanager schrijft
Het beursjaar 2016 is voorbij. Tijd om kort terug te kijken op dit enerverende jaar. Er hebben zich veel
gebeurtenissen voorgedaan die de financiële markten en de economie beïnvloed hebben. Op 8 september sloot de
Nifty Index op de hoogste stand van het jaar (8952,50), waarna de index lagere toppen heeft gemaakt. Halverwege
november was de winst van 2016 compleet verdampt. Uiteindelijk wist de index nog een positief rendement van
3% in roepie en 3,4% in euro te behalen.
Per saldo waren buitenlandse institutionele beleggers verkopers, terwijl de binnenlandse partijen ruim 4,6 miljard
euro in de markt hebben gepompt. De verkopen van buitenlandse partijen zijn eerder een wereldwijd fenomeen,
gezien de waardestijging van de dollar ten opzichte van andere valuta's. Een belangrijke reden was de keuze van
de Britten om uit de Europese Unie te stappen, waardoor bijvoorbeeld de euro aan kracht verloor ten opzichte van
de dollar. Daarnaast gaf de verkiezing van Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten een extra steun in
de rug voor de dollar, wat ten koste ging van veel valuta’s in opkomende landen. In 2016 verzwakte de roepie met
2,6% ten opzichte van de dollar, waarvan 1,9% verzwakking plaatsvond na de winst van Trump.
Enkele belangrijke ontwikkelingen die de richting van de markten in 2017 kunnen beïnvloeden zijn zowel
binnenlands als buitenlands gerelateerd. Enkele binnenlandse ontwikkelingen zijn het demonetariseren van de
roepie (jacht op zwart geld) en de invloed op de bedrijfsresultaten, het Nationaal Budget 2017-2018 en de
invoering van de GST (General Service Tax). Belangrijke buitenlandse ontwikkelingen die in 2016 al in gang zijn
gezet zijn de sterke dollar en de kennisgeving van de Fed om de rente in 2017 niet twee keer, maar drie keer te
verhogen. De mate van renteverhoging zal impact hebben op India. Daarnaast zullen de monetaire en politieke
gebeurtenissen in Europa van belang zijn. In meerdere Europese landen (waaronder met name Duitsland) zijn
verkiezingen.
Verder heeft de olieprijs altijd invloed op het huishoudboekje van India, vanwege de olie-import. Het huidige
niveau van $52 geeft momenteel geen problemen. Tot slot heeft Trump aangekondigd handelsbarrières te creëren.
Het zal India beïnvloeden, maar in beperkte mate. Export naar de VS bedraagt 16%, terwijl 42% naar ontwikkelde
economieën ex-VS gaat en 40% naar andere opkomende landen. Per saldo kan India zich op economisch en
financieel gebied dus verder positief ontwikkelen en kunnen bedreigingen worden gezien als kansen.

Kerngegevens
Intrinsieke waarde:
Euro 0,67
Beurskoers:
Euro 0,67
Fondsvermogen:
Euro 17,8 miljoen
Aantal uitstaande aandelen:
26.549.522
Volatiliteit: 23,87%

Fondsprestaties

(90-daags historisch gem.)
Startdatum: 7 mei 2007
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Structuur: open end
Lopende Kosten Factor:

200

2,50% (begroting 2016)
ISIN Code: NL0000817161
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Bloomberg Ticker: INIWA NA
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Verhandelbaarheid:
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:
Derivatenteam:
Marco Balk
Johan Smit

NSE Nifty 50 Index

Douwe Jan Dijkstra

Rendement in euro's*
Intereffekt Active Leverage India
NSE Nifty 50 Index
CNX500 Index
Roepie

2016
0,00%
3,41%

1 mnd
1,52%
0,88%

3 mnd
-1,47%
-0,81%

2015
-15,19%
1,87%

2014
61,22%
46,48%

2013
-16,95%
-9,50%

2012
31,11%
21,55%

0,43%

1,42%

4,23%

5,86%

10,43%

-17,80%

-5,22%

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)

Fondsprofiel
Intereffekt Active Leverage India belegt voornamelijk in hefboomproducten op Indiase 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

