
 

Rendement Chinese Equities 

Rendement  
Asbakfonds in 2017 
bovengemiddeld op 
10,39 % 
Daar waar vele beleggers 
worstelen om hun verliezen 
van vorig jaar goed te maken 
staat het asbakfonds door 
haar unieke combinatie van 
fondsen al weer op een  
positief rendement over het 
jaar 2017 van 10,39 procent.  
Fondsbeheerder en CEO van 
het asbakfonds Frans Stra-
vers zegt dat hij nog hogere 
verwachtingen heeft van het 
te behalen  
rendement als het ingelegde  
kapitaal in het fonds nog  
verder vergroot wordt. De 
aandeelhouders hebben  
hierop besloten om tijdens de 
jaarvergadering op het terras 
van Peijnenburg weer in de 
buidel te tasten om het  
Asbakfonds verder uit te brei-
den. 
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Doelstellingen en Beleggingsbeleid  
 

Het AsbakFonds is een actief les a faire beheerde fondsportefeuille die 

wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aande-

lenfondsen, obligatiefondsen, kas.  

 

Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleg-

gingscategorieën past bij een risicoprofiel met een groot risico- en ren-

dementsverwachting. Standaard wordt het valutarisico afgedekt naar 

de euro.  

 

De fondsmanager heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken wan-

neer hij een visie op een specifieke valuta heeft met als doel hiermee 

extra rendement te behalen. Het fonds is niet gekoppeld aan een ben-

chmark. Risico- en Opbrengstprofiel Lager risico - Potentieel lagere 

opbrengst Hoger risico - Potentieel hogere opbrengst  

 

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de syntheti-

sche indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig 

risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rende-

mentscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De 

laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.  

Het AsbakFonds belegt voor een groter deel in aandelenfondsen en 

voor een kleiner deel in vastrentende fondsen, wat leidt tot een hoge 

volatiliteit. Het fonds keert geen dividend uit.  

 

U kunt op elke waardering dag participaties in het fonds kopen of ver-

kopen. Waardering dagen worden vastgesteld door de fondsmanager. 

Ook voor 2018 zijn weer geen waardering dagen vastgesteld.  

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn 

hun geld op te nemen binnen 10 jaar.  

CEO Frans 15 jaar 
fondsmanager van het 

AsbakFonds 

De afgelopen 15 jaar heeft 

het Asbakfonds een stabiel 

management team gehad wat 

het fonds heeft doen opspui-

en tot grote hoogte met bo-

vengemiddeld rendement. 

Met een gericht les a faire 

fondsbeleid zijn vele  econo-

mische kliffen omzeild. 

Ook voor de komende jaren is 

dit team onder leiding van 

fondsmanager en CEO van 

Le Cendrier Frans vastgelegd 

voor een solide rendement in 

de toekomst. 


