RESULTATEN VAN HET MM FORTUNE FUND VOOR DE MAAND APRIL 2009

OPRICHTINGSDATUM VAN HET FONDS: MEI 2008
BENCHMARK: 50 % VAN DE SOM VAN DE AEX EN AMX INDEX PER 15 MEI 2008:
587,70

ONTWIKKELING NETTO VERMOGENSWAARDE PER PARTICIPATIE PER
30 APRIL 2009:

RENDEMENT PER PARTICIPATIE IN PERCENTAGE

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec cum
2008
fonds
0,4 -4,2 1,1 7,1 -11,8 -12 -9,5 -1,3 -27,75
index
-1,7 -12,7 -6,2 5,7 -18,2 -22 -9,8 -3,0 -51,73
2009
fonds -4,4 -13,1 1,4 20,4
-26,86
index 0,3 -10,5 1,5 14,9
-50,40
ONTWIKKELING NETTO VERMOGENSWAARDE PER PARTICIPATIE (*100)
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ONTWIKKELING FONDSVERMOGEN (* 1000)
JAAR Jan
Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov dec
2008
2671 3244 3451 3697 3262 2872 2598 2564
2009 2499 2212 2243 2702

TOELICHTING.
FONDS PERFORMANCE.
Het fonds boekte over de maand april 2009 een beleggingsresultaat van 20,40 %. Onze
benchmark boekte over dezelfde periode een beleggingsresultaat van 14,90 %. Het fonds
presteerde daarmee in de verslagperiode 5,50 % beter dan de benchmark.
Vanaf de oprichtingsdatum ( mei 2008) bedraagt het cumulatieve beleggingsresultaat van het
fonds -26,86 %. De benchmark behaalde dezelfde periode een cumulatief beleggingsresultaat
van -50,40 %. De cumulatieve outperformance van het fonds bedraagt per eind april 2009
23,54 %.
ONTWIKKELINGEN AFGELOPEN MAAND.
Het fonds boekte haar beste maandperformance sinds oprichting. Wij zagen onze belangen in
de financiële sector fors in waarde herstellen. Ook enkele industriële bedrijven in onze
portefeuille kenden een goede maand. Enige relativering is hier op zijn plaats. Diverse
bedrijven in deze sectoren zijn zodanig in waarde gedaald dat de stijging in procenten
weliswaar fors is, doch de stijging in absolute waarde gering ten opzichte van de koersniveaus
van een jaar geleden. Ook het feit dat wij nog immer licht overwogen zijn heeft onze
maandperformance positief beïnvloed.
Vorige maand stipten wij de grote activiteit in de markt voor bedrijfsobligaties aan.
Afgelopen maand stond in het teken van uitgifte van nieuwe aandelen. Diverse bedrijven zien
zich genoodzaakt extra eigen vermogen op te halen om de schuldenlast tot meer aanvaardbare
proporties terug te brengen. Vanuit de optiek van de continuïteit van de onderneming een
goede zaak maar voor de zittende aandeelhouder is het resultaat veelal een forse ( en in
sommige gevallen zelfs nagenoeg gehele) verwatering van het belang. In feite is er in een
aantal gevallen sprake van het uitroken van de oude aandeelhouder. Een dergelijke snelle
verwisseling van eigendom op zo’n grote schaal is redelijk uniek in de geschiedenis. Het
“succes” van deze verwisseling is groter dan van menige revolutie uit het verleden. Joop den
Uyl had hier met zijn programma van herverdeling van vermogen en inkomen slechts van
kunnen dromen.
Wij verwachten dat de emissieactiviteit nog wel enige tijd zal aanhouden. Wij zullen ons
actief opstellen en in geselecteerde gevallen meedoen.
VOORUITZICHTEN.
Het meeste macro-economische nieuws is nog immer slecht. De vorige maand gesignaleerde
matiging van het tempo van de verslechtering is inmiddels verbeterd tot een vlakke
ontwikkeling. De beurzen putten hier moed uit. Een verdere verbetering van het
beleggersentiment is zeer wel denkbaar.
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