Today’s Continu Click Fonds
Het fonds bestaat voor minimaal 90% uit een beschermingsdeel opgebouwd uit euroobligaties van hoge kwaliteit debiteuren (Europese overheden en bedrijven met een
hoge debiteurenkwaliteit) en lage gemiddelde looptijd (beperkt gevoelig voor
rentestijgingen). Maximaal 10% van het fonds bestaat uit een speculatief deel waarmee
kan worden belegd in derivaten. Dit deel heeft als doel om opwaartse bewegingen van
de AEX-index te volgen en bij dalingen aan de zijlijn te staan.

Managers Maand Update

Juni 2018

In juni behaalde het Continu Click Fonds (het Fonds) een rendement van -0,08%.
Het beschermingsdeel bleef per saldo onveranderd: de staatsleningen namen in waarde
toe omdat de kapitaalmarktrente iets daalde maar de bedrijfsleningen hadden te lijden
van de hogere risicopremies die beleggers eisten t.o.v. staatsleningen. Vanwege de hoge
kwaliteit leningen en korte gemiddelde looptijd bedraagt de rentevergoeding op de
obligaties binnen het beschermingsdeel bij de huidige zeer lage rentestand circa 0%.
Binnen het beschermingsdeel werden over de maand geen grote mutaties doorgevoerd.
Binnen het speculatieve deel werden na de terugval van de vorige maand begin juni
twee kleine speculatieve posities in de AEX-index ingenomen. Medio juni hebben we
deze posities met winst verkocht. Eind juni werd wederom een kleine speculatieve
positie ingenomen maar deze is met verlies verkocht op een plotselinge zeer sterke
daling van de index. Per saldo resulteerde daarmee winst noch verlies op de ingenomen
AEX posities. De AEX-index daalde in juni met -0,21%.
In de maandelijkse Outlook geven wij een fundamentele onderbouwing van onze
middellange termijn visie op de financiële markten. Binnen het Fonds laten wij
daarnaast ook marktsentiment meewegen in onze beslissing om wél of niet posities in
de AEX in te nemen. Wij geloven namelijk dat sentiment op de kortere termijn leidend is
voor het koersverloop van aandelenmarkten (w.o. de AEX index). Om dit marktsentiment
‘te vangen’, maken wij gebruik van sentimentsindicatoren waaronder momentum- en
volatiliteitsanalyse en technische analyse.
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Toelichting Kosten

Het Today’s Continu Click Fonds bestaat voor 90-100% uit zorgvuldig geselecteerde obligatie
trackers met een gemiddelde looptijd van maximaal vier jaar. Spreiding over verschillende
Europese overheids- en bedrijfsobligaties van hoge debiteurenkwaliteit zorgen voor een solide
fundament binnen het fonds. Afhankelijk van onze visie kan het renterisico met
rentederivaten verder worden beperkt dan wel volledig uitgesloten.
Er wordt in de AEX-index belegd door gebruik te maken van derivaten. Dit zijn derivaten van
diverse aanbieders, zoals Turbo’s, Sprinters, Speeders maar ook opties. De derivaten hebben
een hefboom, zodat met een beperkt deel van het fondsvermogen (maximaal 10%) een
participatiegraad van maximaal 70% van de AEX-index kan worden bereikt. Een
participatiegraad van 70% betekent dat als de AEX-index met 1,0% stijgt de waarde van het
Today’s Continu Click Fonds met 0,7% toeneemt.
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Verdeling van het Fonds

Obligaties
Liquiditeiten
Derivaten
96.6%

De liquiditeitenpositie kan worden gebruikt om nieuwe derivaten of extra obligaties aan te
kopen. Renteopbrengsten uit de obligaties en winsten uit de derivaten worden aan de
liquiditeiten toegevoegd. Indien de AEX-index daalt, zullen de derivaten ook in waarde dalen;
zij kunnen bij een sterke daling zelfs hun gehele waarde verliezen. Om weer te kunnen
profiteren van een stijging, kunnen vervolgens nieuwe derivaten worden aangekocht ten laste
van de liquiditeiten. Als het percentage liquiditeiten, door bijvoorbeeld winst op de derivaten,
groter wordt dan circa 8% van het gehele fonds dan worden deze bij nieuwe clicks voor 100%
toegevoegd aan het obligatiedeel.
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Vergoeding
De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt
1,30%. De indirecte kosten van de
gebruikte effecten binnen het fonds
bedroegen in totaal 0,17% in 2016.
Deze kosten zijn verwerkt in de Lopende
Kosten Factor (LKF).
Toe-/Uittreding
Bij toetreding tot het fonds betaalt u
0,50% aan kosten. Bedragen vanaf
€100.000 zijn vrijgesteld van
toetredingskosten. Uittreden of switchen
naar een ander Today’s fonds is kosteloos
op de vaste handelsdag. Kijk voor een
overzicht van de vaste maandelijkse
handelsdagen op: fortomorrow.nl
Today’s Tomorrow B.V. is een vergunning
houdende instelling (AIFM # 15000868)
onder toezicht van AFM en DNB
Beleggen iets voor u? Kijk op:
www.bepaaljeprofiel.nl
www.sparenofbeleggen.nu
Disclaimer:
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld uit betrouwbaar geachte bronnen.
Het dient ter illustratie van het risico-rendement
profiel van het F.T. Continu Click Fonds. Voor de
juistheid van de data en de berekening aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid. Het Today’s Continu
Click Fonds is een subfonds van het Today’s
Paraplufonds. De beheerder van het Today’s Continu
Click Fonds is Today’s Vermogensbeheer. Zowel het
Today’s Continu Click Fonds als Today’s
Vermogensbeheer zijn geregistreerd bij de AFM.
Voor dit subfonds is een prospectus en essentiële
beleggersinformatie beschikbaar via
www.todaystomorrow.nl Deze factsheet mag niet
worden aangemerkt als beleggingsadvies. Alle
genoemde rendementen betreffen resultaten
behaald in het verleden. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

