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Aanpassing beleggingsbeleid hefboomfondsen 

 

Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van 

Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het bezit van een AIFM-vergunning. IIF is opgezet 

volgens een paraplustructuur en kent op dit moment vier hefboomfondsen: 

 

 Intereffekt Active Leverage Brazil 

 Intereffekt Active Leverage India 

 Intereffekt Active Leverage China 

 Intereffekt Active Leverage Japan 

 

Voor de vier hefboomfondsen stellen wij onderstaande aanpassing van het beleggingsbeleid voor: 

 

Huidige beleggingsbeleid 

(t/m 31 oktober 2018) 

Aangepaste beleggingsbeleid 

(vanaf 1 november 2018) 

De Intereffekt Active Leverage 

hefboomfondsen (Brazil, India, China en 

Japan) zijn actieve beleggingsfondsen die 
gebruik maken van een dynamisch 

handelsmodel.  
 

Op basis van dit handelsmodel wordt een 
actief beleid gevoerd bij het op- en afbouwen 

van de gehanteerde hefboom binnen de 

fondsen. Indien het handelsmodel een positief 
signaal genereert zal de hefboom 2 bedragen.  

 
Indien het handelsmodel een negatief signaal 

genereert zal de hefboom worden 

teruggebracht naar 1, oftewel zal er geen 
hefboom zijn ten opzichte van de 

onderliggende waarden. Het handelsmodel 
maakt gebruik van een combinatie van 

technische beurs-indicatoren om tot een 
positief of negatief signaal te komen.  

 

 

De Intereffekt Active Leverage hefboomfondsen 

(Brazil, India, China en Japan) zijn actieve 

beleggingsfondsen die gebruik maken van een 
dynamisch handelsmodel dat gebaseerd is op een 

combinatie van technische beurs-indicatoren. 
 

Op basis van dit handelsmodel wordt actief op de 
ontwikkelingen in de markt gereageerd, waarbij de 

hefboom in het Fonds kan variëren tussen de 0 en 

2. Indien het handelsmodel een positief signaal 
genereert zal de hefboom een factor 2 bedragen.  

 
Indien het handelsmodel een negatief signaal 

genereert dan zal er geen hefboom zijn ten 

opzichte van de onderliggende waarden. De 
exposure zal dan worden teruggebracht tot 0,5, of 

in het uiterste geval tot een minimum van 0. In dat 
laatste geval heeft het Fonds tijdelijk helemaal 

geen exposure op de markt.    
 

 

 

 

Toelichting aanpassing beleggingsbeleid 

De aanpassing van het beleggingsbeleid maakt het sturen van de hefboom in de fondsen meer 

flexibel. Het geeft met name in neerwaartse trends de mogelijkheid exposure op de markt te 

verminderen. De beleidswijziging heeft als doel de risico/rendementsverhouding van de fondsen te 

verbeteren. Het aangepaste beleggingsbeleid zal vanaf 1 november 2018 van toepassing zijn. Vanaf 

heden tot 1 november 2018 kunnen beleggers handelen op basis van het huidige beleggingsbeleid. 
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