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*Per 1 mei 2022 is het beleggingsbeleid van het Fonds materieel gewijzigd i.v.m. de overgang van het Fonds van SynVest naar Trustus .

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.
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De spreidingen zijn gebaseerd op de huidige beurslocatie en niet op het economisch activiteitengebied.
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Trustus Tactische Strategie

Beleggingsstrategie Risicometer

Koers rendement *

0,84%
Volatiliteit 3,81%

0,05%
0,05%

Kosten (Eenmalig)

Custodian

Overige kosten zoals transactie-,  bewaar-, 
administratie- en toezichtkosten conform het 
prospectus.

Instapkosten

2022 (vanaf 30 april 2022)

Geografische spreiding

Fondsinformatie

De Tactische Strategie heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een stategie die
inspeelt op trends en sentiment op aandelenmarkten. Er wordt gebruik gemaakt van indextrackers die een
gekozen index repliceren, geldmarktinstrumenten of obligatiebeleggingsfondsen. Doel is een langjarig
rendement te genereren dat ligt boven een referentiemaatstaf bestaande uit 50% MSCI World Index All
Countries en 50% FTSE Euro Broad Investment Grade Index. De ontvangen rentes en dividenden worden door de
strategie herbelegd. Door de strategie zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. De
strategie vergelijkt met behulp van kwantitatieve analyse de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen- en
obligatiemarkten. Met indextrackers en geld- en obligatie instrumenten wordt ingespeeld op de gesignaleerde
trends en het sentiment op de markten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trendanalyse en
sentimentanalyse. De trendanalyse bepaalt welke korte- en lange termijn trends te ontdekken zijn in de
collectieve koersvorming op verschillende geografische- of sectorale markten. De sentimentanalyse is sterk
gericht op de korte termijn en de snelheid waarmee markten veranderingen verwerken.

Koersverloop *

EUR
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357.721                             

Valuta

Fondsvermogen (EUR)

55%

28%

17%Europa

Azië

Amerika

44

45

46

47

48

49

50

51

apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23

75%

25%Aandelen

Obligaties


