MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND
Resultaat per 31 december 2013
Participatiewaarde
Fondsvermogen

48.042 EUR
14.376.101 EUR

Rendement december 2013
Rendement 2013
Cumulatief rendement sinds oprichting*
Cumulatief rendement benchmark sinds oprichting**
Gemiddeld rendement per jaar sinds oprichting

2,42 %
35,55 %
94,48 %
- 13,32 %
16,68 %

* Oprichtingsdatum fonds: 1 mei 2008, rendement na kosten en inclusief ingehouden
dividendbelasting
**Benchmark: de som van 60 % van AEX index en 40 % van AMX index , exclusief dividend
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Toelichting.
FONDSPERFORMANCE.
Het fonds boekte over de maand december 2013 een beleggingsresultaat van 2,42 %. Het
rendement over 2013 bedraagt 35,55 % ( inclusief ingehouden dividendbelasting).
De benchmark van het fonds realiseerde een jaarrendement van 17,53 %.
Het fonds presteerde daarmee 18 % beter dan de benchmark. Op grond van dit resultaat heeft
de fondsbeheerder recht op een performance fee van 2,4 %. Na verrekening van de
performance fee resteert een participatiewaarde van 46.883.
Vanaf oprichting (mei 2008) boekte het fonds een cumulatief rendement van 94,48 %
(eveneens inclusief dividendbelasting) versus – 13,32 % ( exclusief dividend) voor de
benchmark van het fonds.
Het gemiddeld rendement per jaar bedraagt 16,68 % (enkelvoudig).
Marktontwikkelingen afgelopen maand.
Fikse winstnemingen teisterden de aandelenmarkten in de eerste twee weken van december.
Gemiddeld daalden de markten met ca. 5 %. De afscheidsspeech van FED voorzitter
Bernanke zorgde voor een draai in het sentiment. Weliswaar wordt een aanvang gemaakt met
de afbouw van het opkopen van staatsobligaties maar tegelijkertijd benadrukte de FED dat er
voorlopig geen einde zal komen aan het rentebeleid. Tot ver in 2015 wordt nu voorzien dat de
officiële rentetarieven voor kortlopend geld rond de 0 % zullen blijven. Spaartegoeden blijven
dus zeker nog 2 jaar qua rendement onaantrekkelijk. Koren op de molen voor de
aandelenmarkten die vervolgens in een week tijd het koersverlies van de voorgaande twee
weken volledig goedmaakten.
Portefeuilleontwikkeling en mutaties.
De portefeuille ontwikkelde zich deze maand ruim 1 % beter dan de markt. De koersdaling
van begin december werd aangegrepen om onze ruime cashpositie ( 16 %) aan het werk te
zetten. Het fonds nam door middel van derivaten ( geschreven in the money putopties en
turbolong) een longpositie in op de AEX. De putopties zijn inmiddels geëxpireerd en de
ontvangen optiepremie kon als gerealiseerde winst in de boeken worden bijgeschreven.
De nog openstaande geschreven calls op de AEX met de portefeuille als dekking werden
begin december tijdens de koersdaling voor enkele dubbeltjes gesloten. De AEX optieposities
zorgden voor een extra rendement van ca. 100k in de maand december.
De geschreven putopties op Corning en Shell werden eveneens voor enkele centen gesloten.
De koersdaling van SBM Offshore werd aangegrepen om het belang te verhogen.
Het belang in General Electric werd met twee derde teruggebracht. Op het huidige niveau zit
er al veel goed nieuws in de koers verwerkt.
Het relatief bescheiden belang in de Spaanse elektriciteitsproducent Endesa werd volledig
verkocht. De koers van dit aandeel is dit jaar met ca. 35 % opgelopen en waardering van het
aandeel is thans fors te noemen, zeker in vergelijking met andere bedrijven in deze sector.
Het aandeel Shell presteerde deze maand zowaar eens positief. Per saldo staat de koers op het
niveau van begin dit jaar, dus behoudens het dividend geen extra rendement op dit aandeel in
2013.
Na verrekening van posities uit hoofde van derivaten bedraagt de cashpositie van het fonds
per de jaar ultimo ca. 5 %.

Vooruitzichten 2014
Voor alle zekerheid herhaal ik het nog maar eens: het fonds doet niet aan voorspellingen.
Enkele kwesties die in het komende jaar wellicht een belangrijke rol gaan spelen:
-

-

-

-

-

Frankrijk. Het land zucht onder een grote overheidsbemoeienis en dito belastingdruk.
De politieke en maatschappelijke wil om te hervormen is nog ver te zoeken. Een
verdere economische neergang van het land kan de katalysator worden voor
hernieuwde onrust omtrent de euro;
De voorgenomen bank unie en de stresstest van banken binnen de eurozone zal
winnaars maar zeker ook verliezers gaan opleveren;
Kapitaalmarktrente in de VS. De aankondiging van een geleidelijke afbouw van het
opkopen van staatsobligaties door de FED heeft de 10 jaars rente in de VS reeds doen
oplopen tot ca. 3 %. Indien deze rente boven de 3,50 % komt zal dit zijn effect gaan
krijgen op de waardering van aandelen.
Het internationale bedrijfsleven is over het algemeen zeer goed gekapitaliseerd en
heeft hoge cashposities. Een meer positieve blik op de economische vooruitzichten
kan betekenen dat een deel van deze cashpositie aangewend gaat worden voor
investeringen/overnames.
De lage rente en de relatief stabiele economische omstandigheden zorgden voor een
herwaardering van aandelen in 2013. De lage rente zal nog wel enige tijd onder ons
blijven maar de effecten hiervan zijn al in aanzienlijke mate verdisconteerd in de
waardering van aandelen. Mocht het met de rente abrupt de andere kant opgaan dan
zijn aandelenmarkten bovengemiddeld kwetsbaar.
Een hoger dan algemeen veronderstelde groei binnen de eurozone. De verwachtingen
voor de economische ontwikkeling binnen de eurozone zijn gematigd. Een groei van
minder dan 1 % is de consensus.

Kortom, zoals altijd zijn er genoeg onzekerheden en kwesties om zich zorgen over te maken,
niets nieuws onder de zon.
Ondanks alle economische ellende van de afgelopen 5 jaar is het behalen van rendement op
beleggingen bovengemiddeld goed gelukt, maar u weet dat dit geen enkele garantie vormt
voor de toekomst.
U kunt ervan op aan dat ik voor het komend jaar weer mijn uiterste best zal doen om een zo
goed mogelijk resultaat te behalen.
Graag dank ik alle lezers van het maandbericht voor hun getoonde belangstelling.
Voor u allen een gezond en voorspoedig 2014 gewenst!

Den Haag, 31 december 2013
Michiel Goris

