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Managementverslag over het eerste 

halfjaar van 2011

Het halfjaar in het kort 
 
De belangrijkste gebeurtenissen voor Investeringsforeningen Jyske Invest International in het eerste 
halfjaar van 2011 zijn: 

 De obligatiefondsen lieten een gemiddeld rendement zien van 1,4%  

 Het rendement lag voor hoogrenderende fondsen op 3-4%  

 Bij de aandelenfondsen zagen we een gemiddeld rendement van -5%. De positieve rendementen op 
de aandelenmarkt werden voor Deense en Europese beleggers sterk beperkt als gevolg van 
negatieve valutakoersbewegingen 

 De strategiefondsen kenden rendementen tussen de -2,35% en 3,03% 

 De strategiefondsen behoorden qua prestaties tot de beste van Europa 

 Nieuwe essentiële beleggersinformatie voor alle fondsen is verkrijgbaar via www.jyskeinvest.com 
 
Het managementverslag is onderverdeeld in drie hoofdstukken: 

 Rendement en beleggingen 

 Activiteiten van de maatschappij 

 Informatie per fonds 
 
Alle afkortingen van financiële aard worden uitgelegd in het overzicht op pagina 196. 
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Rendement en 

beleggingen 
 

Rendement Jyske Invest 
International 
 

Obligatiefondsen 

Het rendement over het eerste halfjaar van 2011 
bedroeg voor onze obligatiefondsen gemiddeld 
1,4%. De hoogrenderende obligaties deden het 
beter dan traditionele obligaties. Onze 
verwachting is dat dit ook eind 2011 het geval zal 
zijn. 
  
De beste prestaties zagen we in het eerste 
halfjaar bij Jyske Invest Emerging Market Bonds 

met een rendement van 4,01%. Het fonds met 
High  
 
Yield Corporate Bonds kende met 3,16% eveneens 
een heel redelijk rendement. 
 
Het laagste rendement zagen we bij Jyske Invest 
Emerging Markets Local Bonds, dat over het 
eerste halfjaar van 2011 een rendement kende 
van -2,08%. Het negatieve rendement had te 
maken met de daling van lokale valuta's op de 
nieuwe obligatiemarkten ten opzichte van de 
EUR.  
 
Als geheel genomen wisten zes van de tien 
obligatiefondsen in het eerste halfjaar van 2011 
een hoger rendement te realiseren dan de 
benchmark. 
 
Bij drie van de 11 obligatiefondsen wisten we, na 
aftrek van kosten, ten opzichte van het 
marktrendement een excess return te realiseren.  

 

 

 

Aandelenfondsen 
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Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)
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Rendement in % eerste halfjaar 2011 -
Obligatiefondsen
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Na de stijgende aandelenkoersen in 2009 en 
2010 sloeg in het eerste halfjaar van 2011 de 
stemming op een aantal markten om. De 
rendementen bij de aandelenfondsen laten 
daarom een wisselend beeld zien, waarbij het 
rendement bij zes fondsen positief was en bij tien 
fondsen negatief.  
 
De aandelenfondsen kenden, berekend in de 
functionele valuta's van de fondsen en gewogen 
naar de vermogensverdeling aan het begin van 
het jaar, gemiddeld genomen een bescheiden 
negatief rendement van -0,2% over het eerste 
halfjaar. Het rendement bij een reeks fondsen 
ondervindt voor Deense en Europese beleggers de 
negatieve gevolgen van dalende valutakoersen 
voor onder andere de USD en de JPY.  
 
De beste fondsen waren in de eerste zes 
maanden van het jaar Jyske Invest US Equities 
met een stijging van 7,10%, Jyske Invest German 
Equities, dat een stijging noteerde van 5,64%, en 

Jyske Invest Global Equities met een stijging van 
5,20%.  
 
De grootste dalingen zagen we in het eerste 
halfjaar bij Jyske Invest Turkish Equities met -
15,20%, Jyske Invest Indian Equities met een 
daling van 10,24% en Jyske Invest Danish 
Equities, dat 7,23% inzakte. De aandelen op de 
nieuwe markten kenden over het algemeen 
lagere rendementen dan de ontwikkelde markten 
in de VS en Europa.  
 
Zes van de 16 aandelenfondsen wisten over deze 
periode een beter rendement te realiseren dan de 
marktontwikkeling. De fondsen die het ten 
opzichte van de benchmark het best deden, 
waren Jyske Invest Japanese Equities (+2,71 
procentpunt) en Jyske Invest US Equities (+1,22 
procentpunt). Het rendement bij Jyske Invest 
Eastern European Equities lag 3,87 procentpunt 
lager dan bij de benchmark.

 

Strategiefondsen 
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Jyske Invest US Equities

Rendement in % eerste halfjaar 2011 -
Aandelenfondsen
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Onze strategiefondsen behoren tot de absolute 
top in Europa en zeven van de acht 
strategiefondsen wisten met hun rendement de 
benchmark te overtreffen. Het rendement over 
het eerste halfjaar van 2011 varieerde van -2,35% 

(Jyske Invest Aggressive Strategy) tot 3,03% 
(Jyske Invest Balanced Strategy (GBP)).  
 
Let op: in het verleden behaalde rendementen 
bieden geen garantie voor de toekomst.  

 

 
 

De marktontwikkeling in het 
eerste halfjaar van 2011 
De rendementen op de wereldwijde aandelen- en 
obligatiemarkten lieten in de eerste zes maanden 
van het jaar een gemengd beeld zien. Op de 
obligatiemarkten kenden nieuwe 
obligatiemarkten en bedrijfsobligaties 
rendementen tussen de -2,08% en 4,01%, terwijl 
traditionele obligaties rendementen lieten zien 
van -0,94% (Jyske Invest European Bonds) tot 
2,48% (Jyske Invest Swedish Bonds).  
 
Berekend in lokale valuta's stegen de wereldwijde 
aandelenkoersen in de eerste zes maanden van 
2011 met gemiddeld 3%. De daling van een reeks 
valuta's ten opzichte van de EUR bracht voor 
Deense en Europese beleggers een koersverlies 
van zo'n 3% met zich mee. De koersen daalden 
het minst in Europa en de VS, terwijl we in een 

aantal landen op de nieuwe markten grotere 
koersdalingen zagen. De grootste dalingen 
vonden plaats in India en Turkije. 
 
De marktontwikkeling werd in het eerste halfjaar 
gekenmerkt door vijf uitgesproken thema's: 

1. De economische opleving is tijdelijk 
tot stilstand gekomen 

2. De olieprijs is gestegen door de 
onrust in het Midden-Oosten 

3. Groei en export hebben te lijden 
onder de aardbeving in Japan 

4. Aanhoudende onzekerheid over de 
Europese schuldensituatie 

5. Stijgende voedselprijzen leiden tot 
angst voor inflatie op nieuwe 
markten 

 
1: De economische opleving is tijdelijk tot 
stilstand gekomen 

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Jyske Invest Aggressive Strategy *

Jyske Invest Income Strategy

Jyske Invest Stable Strategy 

Jyske Invest Balanced Strategy

Jyske Invest Dynamic Strategy

Jyske Invest Growth Strategy

Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)

Jyske Invest Balanced Strategy (GBP)

*Let op: het fonds wordt in de markt gezet onder de bijnaam Jyske Invest Favourite Equities. Dit geldt 
echter niet voor Zwitserland, waar alleen de hoofdnaam Jyske Invest Aggressive Strategy wordt gebruikt

Rendement in % eerste halfjaar 2011 -
Strategy-fondsen
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De economische opleving die begon na de 
financiële crisis in 2008 en 2009 heeft in de loop 
van het voorjaar wat aan kracht ingeboet. De 
economische cijfers waren over een breed front 
teleurstellend, waardoor er nieuwe twijfels zijn 
gerezen over de houdbaarheid van de opleving in 
de groei. Het herstel verloopt, met name in de VS, 
langzamer dan verwacht. Daarnaast zal het 
economische tempo worden vertraagd door een 
strakker begrotingsbeleid en het beëindigen van 
het ruime monetaire beleid in de vorm van het 
opkopen van obligaties.  
 
Met het oog op de afremmende groei hebben de 
twee belangrijkste centrale banken, die van de VS 
en Europa, in 2011 elk een eigen strategie 
gevolgd. Ben Bernanke, voorzitter van de 
Amerikaanse centrale bank, gaf in maart te 
kennen dat de Amerikaanse korte rente nog 
geruime tijd op een laag peil zal blijven. De 
Europese centrale bank koos er daarentegen voor 
om de ontwikkeling van de inflatie centraal te 
stellen en verhoogde in mei de rente. De hogere 
rente in Europa zorgde ervoor dat de EUR en de 
DKK aantrokken. De DKK is daarbij zo'n 7% 
aangetrokken ten opzichte van de USD en de JPY.  
 
2: De olieprijs is gestegen door de onrust in 
het Midden-Oosten 
Het ontluikende democratiseringsproces in een 
aantal landen in Noord-Afrika en het Midden-
Oosten zorgde in het voorjaar voor onzekerheid 
over de olietoevoer. De olieprijs nam in de 
periode van februari tot april toe met 25%, wat 
een negatieve bijdrage leverde aan de groei. De 
olieprijs is in mei en juni wat ingezakt, maar is 
nog altijd hoger dan bij de jaarwisseling. 
 
3: Groei en export hebben te lijden onder de 
aardbeving in Japan  
Japan kreeg in februari te maken met de zwaarste 
aardbeving ooit, met een kracht van 9,0 op de 
schaal van Richter. De aardbeving, en vooral de 
tsunami die daarop volgde, had dramatische 
gevolgen; niet alleen in de vorm van 
tienduizenden doden, maar ook door het 
uitvallen van de koelinstallatie bij een 
kerncentrale, met als gevolg radioactieve 

uitstoot en angst voor een meltdown. Die 
ontwikkeling heeft zijn sporen nagelaten in de 
groei van de Japanse economie in het eerste 
halfjaar. De laatste cijfers wijzen er echter op dat 
de vertraging in de Japanse economie van korte 
duur zal zijn en dat productie en export snel weer 
op gang zullen komen. 
 
4: Aanhoudende onzekerheid over de 
Europese schuldensituatie 
In Europa zien we een meltdown van de 
economieën die te kampen hebben met 
economische achteruitgang en onhoudbaar hoge 
staatsschulden.  
 
Griekenland staat er het slechtst voor, maar er 
zijn ook grote, onopgeloste problemen in Ierland, 
Portugal, Spanje en Italië (in die volgorde).  
 
In juli 2011 kwam er wederom een 
reddingspakket voor Griekenland, omdat het land 
niet in staat was om de rente en aflossing te 
betalen over de Griekse staatsschuld.  
Het reddingspakket behelst financiële steun in de 
vorm van nieuwe leningen voor Griekenland, 
gecombineerd met forse structurele 
investeringen in Griekenland. Daar staat 
tegenover dat de Grieken onder andere specifieke 
luchthavens en staatsbedrijven moeten 
privatiseren, de belastingen moeten verhogen en 
moeten snijden in sociale voorzieningen.  
 
De bestaande Griekse obligaties worden op 
"vrijwillige" basis omgezet naar nieuwe 
obligatieleningen met een looptijd van maximaal 
30 jaar, waarbij Europa als geheel garant staat 
en op die manier voor een hogere kredietkwaliteit 
zorgt.  Ook de eigenaren van Griekse obligaties, 
en dan gaat het met name om de Europese 
centrale bank (de ECB) en de Europese banken, 
leveren een bijdrage aan de oplossing door hun 
tegoeden met circa 20% te verlagen. Daarmee 
dragen zowel de Europese belastingbetalers, de 
landen die zijn aangesloten bij het Internationale 
Monetaire Fonds (IMF) als het Europese 
bankwezen bij aan het oplossen van de Griekse 
impasse.  
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Er mag dan sprake lijken te zijn van stabilisatie 
als het gaat om de actuele problemen in 
Griekenland, de verwachting is dat de markt, tot 
er een langetermijnoplossing is gevonden voor 
het Europese schuldenprobleem, vraagtekens zal 
blijven zetten bij de situatie in de andere 
Europese landen met zware schuldenlasten. 
 
5: Stijgende voedselprijzen leiden tot 
angst voor inflatie op nieuwe markten 
In economisch opzicht gaat het op de nieuwe 
markten een stuk beter dan in Europa. Een aantal 
landen op de nieuwe markten heeft, met China 
voorop, in 2011 een reeks maatregelen 
doorgevoerd om het gevaar voor oververhitting 
van de economie te beperken. De groei is nog 
altijd hoog, maar door oplopende voedsel- en 
energieprijzen neemt ook het gevaar voor een 
verder oplopende inflatie toe. Nieuwe 
economieën worden door de stijgende prijzen 
zwaarder getroffen, omdat de uitgaven voor 
voeding en energie in deze landen een aanzienlijk 
groter deel uitmaken van de totale uitgaven van 
consumenten. 
 
Als geheel genomen zijn de uitdagingen in de VS, 
Europa en Japan veel omvangrijker dan de 
uitdagingen waar de nieuwe markten voor de 
rest van 2011 mee te maken hebben. 

Onder de afzonderlijke fondsen wordt nader 
ingegaan op de ontwikkeling van de markten. 
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Marktverwachtingen voor het 
tweede halfjaar van 2011 
 
Economische vooruitzichten 
Het grootste probleem waar de wereldeconomie 
in 2011 mee te maken heeft, is de schuldenlast 
die voor de G7-landen op het hoogste niveau in 
meer dan 60 jaar ligt. Daarom zitten er de 
komende jaren bezuinigingen aan te komen in de 
VS, Europa en Japan, wat logischerwijs een 
dempend effect heeft op de groei. 
 
De toonaangevende kredietbeoordelaar Standard 
& Poors (S&P) stelde begin augustus 2011 de 
kredietwaardigheid van de VS bij van AAA naar 
AA+. Daarmee hebben de VS voor het eerst sinds 
1917 niet meer de hoogste waardering. 
Daarnaast dreigt S&P met een verdere verlaging 
van de kredietwaardigheid indien de overheden 
niet het vermogen en de bereidheid tonen om de 
onhoudbare schuldsituatie aan te pakken. 
 
In de VS heeft men te maken met een 
aanhoudend hoge werkloosheid en een 
woningmarkt die nog altijd in het slop zit. Ook de 
hoge energieprijzen hebben een negatieve 
uitwerking gehad op de oplopende groei die we 
begin 2011 zagen in de VS. Onze inschatting is 
dat de groeionderbreking van voorbijgaande aard 
is en dat de VS, ondanks de grote uitdagingen, 
aan het eind van 2011 weer een 
conjunctuurverbetering zullen laten zien. 
 
In Europa zijn de groeiverwachtingen tweeledig, 
met enerzijds een gezonde groei in Duitsland en 
anderzijds grote problemen in met name Zuid-
Europa. Populair gezegd zit een groot aantal 
landen met schuldenlasten nu vast in de 'trap of 
luxury' die in het eerste decennium van deze 
eeuw is opgebouwd. Europa ziet zich daarom 
genoodzaakt om zeer ingrijpende economische 
maatregelen te nemen, waarbij een strikt 
begrotingsbeleid voorop staat. Tegelijkertijd 
heeft de Europese centrale bank (de ECB) gekozen 
voor een strikter monetair beleid, wat de toch al 
lage groei in de landen met zware schuldenlasten 
niet ten goede komt. Het groeiplaatje ziet er voor 

Europa daarom wat negatiever uit dan voor de 
VS.  
 
De verwachting is dat de groei op de nieuwe 
markten in 2011 een hoog tempo zal aanhouden. 
Landen als China en India kunnen rekenen op 
wederom een jaar met een groei van zo'n 8-10% 
en als geheel genomen verwacht Jyske Invest 
voor de nieuwe markten een groei in de orde van 
grootte van 6-7% voor 2011. De inflatie is echter 
een toenemend probleem en zoals gezegd is een 
aantal landen op dit moment bezig met het 
aanscherpen van het monetaire beleid om de 
ontwikkeling van de inflatie enigszins in de hand 
te houden. 
 
Obligaties  

Het rentepeil is op de meeste obligatiemarkten 
nog altijd lager dan we in jaren hebben 
meegemaakt. Jyske Invest verwacht een kleinere 
rentestijging naarmate de groei in de VS in het 
tweede halfjaar van 2011 weer aantrekt. 
 
Wij handhaven de verwachting die wij aan het 
begin van het jaar hadden; een rendement dat 
voor traditionele obligaties aan de onderkant van 
het interval van 0-3% zal liggen in 2011.  
 
We zijn nog altijd positiever gestemd als het gaat 
om de vooruitzichten voor de nieuwe 
obligatiemarkten, waar we rekenen op een 
rendement van 3-6% in 2011. Het beste 
rendement zal zich in onze optiek aftekenen bij 
beleggingen in bedrijfsobligaties, die in 2011 tot 
wel 6-9% rendement kunnen opleveren, mits de 
bedrijven, en de aandelenmarkt, goed presteren 
en de groei zich op een hoger peil weet te 
stabiliseren.  
 
Wij baseren onze verwachting op een beoordeling 
van de macro-economische situatie, die wijst op 
rentestijgingen en aanhoudend gunstige 
omstandigheden voor hoogrenderende obligaties. 
De wereldwijde economie draagt echter nog een 
aantal onmiskenbare risico's in zich, waarop wij 
verder zullen ingaan in het hoofdstuk over onze 
verwachtingen ten aanzien van risico's.  
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Aandelen 

Er is sprake van onzekere groeiverwachtingen en 

daardoor grote onzekerheid ten aanzien van de 

koersontwikkeling op de aandelenmarkten. 

Bedrijven hebben echter nog altijd een goede 

uitgangssituatie om hun winsten op te voeren.  

 

In 2011 zagen we een prima winstontwikkeling 

doordat de bedrijven erin geslaagd zijn om zich 

aan te passen aan de nieuwe marktsituatie en 

met hun gepubliceerde cijfers voor positieve 

verrassingen wisten te zorgen. Daarom lijkt het 

er nog altijd op dat de bedrijfswinsten zowel in 

2011 als in 2012 kunnen oplopen. 

 
In onze optiek is de prijsstelling voor de aandelen 
wereldwijd op dit moment heel redelijk. Als we 
kijken naar de verhouding tussen de koersen en 
de verwachte winst in 2011, worden aandelen, 
na de koersdalingen die we in de loop van de 
zomer hebben gezien, wereldwijd verhandeld 
tegen een koers/winstverhouding van ca. 11, 
hetgeen lager ligt dan het 
langetermijngemiddelde. De lage rentevoeten op 
toonaangevende obligaties zorgen ervoor dat 
aandelen er in vergelijking met 
obligatiebeleggingen aantrekkelijk uitzien.  
 
De prestaties van de nieuwe markten bleven in 
het eerste halfjaar gemiddeld 4 procentpunt 
achter bij de aandelenmarkten in de VS en 
Europa. Met een gezonde economische groei op 
de nieuwe markten in het vooruitzicht kan dat in 
het tweede halfjaar wel eens gaan veranderen. 
Als geheel genomen zijn de aandelen op de 
nieuwe markten nog altijd een stukje goedkoper 
dan de aandelen op de gevestigde markten. Wij 
verwachten dat de nieuwe markten in het tweede 
halfjaar een beter rendement zullen laten zien 
dan de gevestigde markten.  
 
Er is sprake van grote onzekerheid ten aanzien 
van de koersontwikkeling op de 
aandelenmarkten. Met het oog op de grote 
koersdalingen die we in de loop van de zomer 
hebben gezien, verwachten wij nu voor 2011 als 

geheel negatieve rendementen bij de 
aandelenfondsen. 
 Het rendement kan, zowel in positieve als 
negatieve zin, aanzienlijke gevolgen ondervinden 
van schommelingen in de valutakoersen. 
 
Marktrisico's 
Jyske Invest is nog altijd van oordeel dat een 
aantal van de risicofactoren waar wij aan het 
begin van het jaar op wezen in de rest van 2011 
nog zijn uitwerking kan hebben op de markten.  
 
De wereldwijde economische groei is altijd 
bepalend voor de financiële markten. Bovendien 
kan de onzekerheid over de omvang van de groei 
en de duur van de huidige groeivertraging 
toenemen. Deze onzekerheid wordt versterkt 
door het feit dat meerdere economieën te maken 
hebben met grote onevenwichtigheden en hoge 
schuldenlasten. Dit gaat met name op voor de 
oude economieën van de VS, Europa en Japan. De 
schuldenlasten zullen verder moeten worden 
teruggedrongen, wat een remmende uitwerking 
heeft op het groeipotentieel voor de lange 
termijn. De marktpartijen zullen zich meer dan 
anders richten op de economische cijfers voor de 
grootste landen en de (half)jaarcijfers van grote 
ondernemingen. Wij verwachten extra aandacht 
voor de cijfers uit China en voor de industrie, de 
arbeidsmarkt en de huizenmarkt in de VS. 
 
Een reeks landen in Europa is bezig met grote 
bezuinigingspakketten en nieuwe belastingen om 
de overheidsbegrotingen beter op orde te krijgen. 
Het restrictieve beleid zal onvermijdelijk een 
negatieve uitwerking hebben op de vraag en het 
gevaar doen toenemen voor een terugval van de 
economieën, waarbij de landen met zware 
schulden te maken hebben met recessie, 
politieke onrust, een zwaar gehavende 
huizenmarkt en een bankwezen waar de 
onzekerheid groot is. 
 
Een escalatie van de schuldencrisis vormt het 
grootste risico voor Europa. Voor een reeks 
landen is het belangrijk of zij hun tekorten in 
2011 kunnen financieren via de uitgifte van 
obligaties. Als blijkt dat de financiering niet op 
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redelijke voorwaarden kan worden geregeld, kan 
dat leiden tot onzekerheid op de markten. Dat 
kan leiden tot oplopende rentes op 
staatsleningen en daarmee tot dalende 
obligatiekoersen.  De uitdagingen zijn het grootst 
voor Griekenland, Portugal, Ierland en deels ook 
voor Spanje en Italië. 
 
De inflatie neemt toe en ligt op het hoogste 
niveau in jaren. In meerdere landen liggen de 
prijsstijgingen op dit moment boven de 
maximumgrenzen die centrale banken hanteren. 
De inflatie wordt aangewakkerd door een hoge 
groei en stijgende voedselprijzen. In diverse 
landen moeten daarom verdere restrictieve 
maatregelen worden genomen om de groei af te 
remmen.  
 
In de strijd tegen hoge groei en inflatie neemt 
China een centrale positie in. De Chinezen hebben 
in 2011 de rente verhoogd, de reserve-eisen voor 
de banken aangescherpt en een reeks andere 
initiatieven ingezet. De maatregelen hebben 
effect gehad, maar het is wel belangrijk dat de 
ontwikkeling geleidelijk verloopt en niet leidt tot 
verdere inflatiestijgingen of een sterke vertraging 
in de groei. 
 
Ook de ontwikkeling van de prijzen voor 
grondstoffen, olie, voeding enz. is bepalend voor 
de strijd tegen de inflatie. De toenemende 
welvaart op de nieuwe markten zorgt voor een 
grote vraag. Stijgende prijzen op deze gebieden 
kunnen de groei negatief beïnvloeden en in een 
reeks landen zorgen voor een nog grotere 
inflatiedruk.  
 
In het eerste halfjaar zagen we weer forse 
schommelingen in de valutakoersen, waarbij de 
EUR en DKK sterk aantrokken. De afgelopen jaren 
hebben we te maken gehad met aanzienlijke 
valutaschommelingen, en ook de komende 
kwartalen zullen we waarschijnlijk weer 
koersbewegingen zien die de rendementen zowel 
positief als negatief kunnen beïnvloeden. In een 
situatie met een lage groei en een hoge schuld 
willen veel landen een zwakke valuta aanhouden 
om zo goede voorwaarden te creëren voor de 

export. Onenigheid over valutakoersen kan leiden 
tot interventies op de valutamarkten, diverse 
vormen van kapitaalcontrole en meer 
protectionisme, wat een schadelijke uitwerking 
heeft op de wereldhandel en het vertrouwen van 
beleggers.  
 
Met name de ontwikkeling van de USD, de JPY en 
een reeks andere valuta's op de nieuwe markten 
ten opzichte van de DKK kan in het tweede 
halfjaar van 2011 zowel in positieve als 
negatieve zin van invloed zijn op de 
rendementen. 
Als geheel genomen ziet Jyske Invest op de 
wereldwijde markten risico's die groter zijn dan 
normaal en verwachten wij dan ook dat de 
koersen meer zullen schommelen dan normaal. 
Houd bij onze verwachte rendementen daarom 
rekening met dit voorbehoud, omdat zij 
gebaseerd zijn op de aannames waar wij, nu we 
de tweede helft van 2011 ingaan, mee werken 
ten aanzien van de markten. 
 

Risicofactoren 
Aan het beheer van de middelen van de 
maatschappij door de beleggingsbeheerder zijn 
zowel zakelijke als financiële risico's verbonden 
waarvan de afzonderlijke fondsen de gevolgen 
kunnen ondervinden. 

Besluiten inzake beleggingen zijn gebaseerd op 
de eigen toekomstverwachtingen en die van 
adviseurs en gaan zodoende gepaard met 
onzekerheid. De beleggingsbeheerder heeft 
interne controleprocedures ingesteld die zowel 
doorlopend als periodiek de gevolgen van de 
genomen besluiten in de gaten houden.  

Dit gebeurt onder andere via een 
managementinformatiesysteem dat nauwgezet 
de ontwikkeling volgt van het rendement en de 
benchmark voor de afzonderlijke fondsen en zorg 
draagt voor de follow-up van opgestelde 
begrotingen voor bedrijfskosten alsmede 
bepaalde kengetallen, en wel zodanig dat 
afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen 
snel worden onderkend, zodat eventuele nieuwe 
besluiten kunnen worden genomen.  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 14 
 

Zakelijke risico's 

Zakelijke risico's worden in de hand gehouden 
door te focussen op zekerheid en 
nauwkeurigheid.  
 
De beleggingsbeheerder staat onder toezicht van 
Finanstilsynet [de Deense autoriteit voor de 
financiële markten] en is onderworpen aan de 
wettelijk verplichte controle door in de algemene 
vergadering van aandeelhouders gekozen 
accountants. Er zijn controle- en 
bedrijfsprocedures ingesteld die de risico's van 
fouten in de dagelijkse bedrijfsvoering moeten 
beperken, met inbegrip van procedures en 
noodplannen op IT-gebied.  
 
De beleggingsbeheerder is een bedrijf dat 
gebaseerd is op kennis. Om te waarborgen dat de 
vereiste kennis altijd beschikbaar is, wordt er in 
teams gewerkt. In de afzonderlijke teams wordt 
doorlopend kennis uitgewisseld met betrekking 
tot de taken van het team. Van de kant van het 
management wordt er voortdurend scherp op 
toegezien dat de vereiste resources te allen tijde 
beschikbaar zijn in de vorm van competenties en 
instrumenten. 
 
Financiële risico's 

De financiële risico's worden in de hand 
gehouden op basis van de wettelijke 
voorschriften inzake risicospreiding, waaronder 
de mogelijkheid tot het gebruik van afgeleide 
financiële instrumenten en het beleggingsbeleid 
van de afzonderlijke fondsen. 

Voor beleggers bij de fondsen van Jyske Invest 
International is het van belang om de risico's op 
de beleggingsmarkten voor ogen te houden. Aan 
alle soorten beleggingen is een zeker risico 
verbonden. Beleggingen brengen risico's mee met 
betrekking tot de ontwikkeling op de financiële 
markten. Daar komen nog de risico's bij die 
verband houden met het soort effecten waarin 
wordt belegd. Daarbij gaat het onder andere om 
politieke risico's, economische risico's, 
valutarisico's, kredietrisico's, marktrisico's, 
liquiditeitsrisico's alsmede regulatoire en 
juridische risico's. Tenslotte zijn er nog de risico's 

verbonden aan eigendoms- en 
schuldverhoudingen alsmede 
tegenpartijkredietrisico's bij liquidaties. Aan alle 
soorten beleggingen op de nieuwe markten zijn 
specifieke risico's verbonden waarvan bij de 
ontwikkelde markten geen sprake is. Die 
specifieke risico's gelden ook wanneer de 
aanbieder van een instrument kantoor houdt dan 
wel het merendeel van zijn activiteiten ontplooit 
in een dergelijk land. Om het risicoprofiel van de 
fondsen te handhaven, zijn er voor alle fondsen 
richtkaders vastgesteld. 
 
Nieuwe risicoclassificatie 
Met de invoering van de centrale 
beleggersinformatie zijn per 1 juli 2011 
gestandaardiseerde informatie-eisen ingevoerd. 
De bedoeling is dat beleggers makkelijker hun 
belegging kunnen overzien. Zo is er bijvoorbeeld 
een risicometer die het risico inzichtelijker moet 
maken.  
De risicometer wordt berekend op basis van 
standaardafwijkingen in gegevens over een 
periode van vijf jaar. Uitgaande daarvan worden 
de fondsen ingedeeld in zeven risicoklassen. 
Risicoklasse 1-4 zullen normaal gesproken 
bestaan uit fondsen met traditionele obligaties. 
Bij risicoklasse 5 zal het normaal gesproken gaan 
om fondsen met hoogrenderende obligaties. 
Aandelen uit de traditionele landen zullen in 
principe in risicoklasse 6 uitkomen. 
Aandelenfondsen die zich richten op de nieuwe 
markten staan met risicoklasse 7 bovenaan op de 
lijst. 
 
De standaardafwijkingen en de bijbehorende 
risicoklassen voor de fondsen staan vermeld in de 
risicometer.  
 
De plaats van het fonds op de schaal wordt 
bepaald door de schommelingen in de waarde 
van het fonds in de afgelopen vijf jaar. Bij grote 
schommelingen is er sprake van een hoog risico 
en een plaats rechts op de schaal. Bij kleine 
schommelingen is er sprake van een lager risico 
en een plaats links op de schaal. Categorie 1 
betreft echter geen risicoloze belegging. 
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De plaats van het fonds op de schaal ligt niet 
vast. De plaats kan in de loop van de tijd 
veranderen, omdat historische gegevens niet 
altijd een betrouwbaar beeld geven van het 
toekomstige risicoprofiel van het fonds. 
 
Financiële crises e.d. kunnen ertoe leiden dat de 
effecten niet meer verhandelbaar zijn of slechts 
in beperkte mate verhandelbaar zijn. Dit wordt 
het liquiditeitsrisico genoemd en kan een 
negatieve uitwerking hebben op het rendement 
van het fonds. Jyske Invest beperkt dit risico door 
de beleggingen van het fonds te spreiden over 
vele verschillende effecten. 
 
Bij de risicoschaal wordt geen rekening gehouden 
met plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, 
zoals bijvoorbeeld politieke maatregelen en 
plotselinge valutaschommelingen. 
 
 
 
 
 
Risicometer 
Standaardafwijkingen en bijbehorende 
risicoklassen voor de fondsen van de 
maatschappij. 
 
 
        Fonds                Standaardafwijking (5 jr)   Risicoklasse 

 
 
 

*Aangezien het fonds nog geen vijf jaar bestaat, 
wordt dit aangevuld met gegevens voor de 
benchmark. 
 
Cijfers per 30-06-2011 
 

De concrete financiële risico's van de 
afzonderlijke fondsen worden vermeld bij de 
informatie per fonds. 
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MOVE en VAMOS – de 
beleggingsprocessen van Jyske 
Invest International 
 
Bij het zoeken naar de juiste beleggingen draait 
alles om discipline en samenwerking. Wij geloven 
dat de combinatie van actief beheerde 
beleggingen, samenwerking in teamverband en 
een gedisciplineerd beleggingsproces de beste 
resultaten oplevert voor onze beleggers. De 
discipline en de gerichtheid op 
risicomanagement zijn met name van belang in 
tijden met grote koersschommelingen op de 
financiële markten.  
 
Bij Jyske Invest hebben wij onze eigen, unieke 
beleggingsprocessen ontwikkeld, die uitgaan van 
een kwantitatieve analyse van interessante 
beleggingsmogelijkheden en een kwalitatieve 
evaluatie, waarbij de portefeuillebeheerders hun 
ervaring en kennis inzetten om uit de goede 
beleggingen de beste te selecteren.  
 
VAMOS is ons unieke beleggingsproces voor 
aandelen. De naam is een samenvoeging van 
VAluation, MOmentum en Strength. Dat zijn de 
drie parameters die bepalen of een aandeel goed 
genoeg is om in een van onze 
aandelenportefeuilles te worden opgenomen. 
Onze doelstelling is die aandelen te vinden die 
het grootste potentieel in zich dragen.  
 
MOVE is ons unieke beleggingsproces voor 
obligaties. De naam is afkomstig van de termen 
MOmentum, Value en Evaluation. 
 
Als u meer wilt weten over onze 
beleggingsprocessen, kunt u kijken op 
jyskeinvest.com en jyskeinvest.tv 
 
Ook risicomanagement speelt als geïntegreerd 
onderdeel een centrale rol binnen ons 
beleggingsproces. In algemene zin zorgen de 
raad van bestuur en het management van Jyske 
Invest International ervoor dat we ons houden 
aan de productinformatie. Het management 
volgt de ontwikkelingen en kan het risico voor 

onze beleggingsprocessen aanpassen. Zodoende 
wordt er opgetreden als het beleggingsproces te 
maken krijgt met tegenwind.  
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Activiteiten van de 

maatschappij 
Kernwaarden 
Jyske Invest International is in vele opzichten een 
andere beleggingsmaatschappij. We gaan graag 
onze eigen weg om onze beleggers een optimaal 
rendement te bieden. Onze visie is dat we 
beleggingsoplossingen willen leveren die 
beleggers en partners ervaren als toegankelijk, 
actief, individueel en innovatief. Bij het zoeken 
naar de juiste beleggingen draait alles bij ons om 
discipline en samenwerking. 
 
Een actief beheer maakt het verschil 
Wij geloven dat de combinatie van een actief 
beheer van onze portefeuilles, een krachtige 
samenwerking in teamverband tussen onze 
portefeuillebeheerders en een gedisciplineerd 
selectieproces de beste resultaten oplevert voor 
onze beleggers. Daarom hebben wij onze eigen, 
unieke beleggingsprocessen ontwikkeld, die 
uitgaan van een kwantitatieve selectie van 
interessante beleggingsmogelijkheden en een 
kwalitatieve analyse, waarbij 
portefeuillebeheerders hun kennis en ervaring 
inzetten om uit de goede beleggingen de beste te 
selecteren. 
 
Een breed spectrum aan mogelijkheden 
Wij bieden meer dan 30 
beleggingsmogelijkheden, van fondsen met 
traditionele aandelen en obligaties tot 
strategiefondsen en emerging markets-fondsen. 
 
Ons fondsenspectrum beslaat de volgende 
terreinen: 

 Traditionele aandelen 

 Emerging markets-aandelen 

 Vastgoedaandelen 

 Traditionele obligaties 

 Emerging markets-obligaties 

 Bedrijfsobligaties 

 Strategiefondsen 
 

Belangrijke gebeurtenissen in 
het eerste halfjaar van 2011 
Het halfjaar werd gekenmerkt door belangrijke 
gebeurtenissen, enerzijds in de directe omgeving 
van Jyske Invest International en anderzijds bij 
onszelf. Dit waren de belangrijkste 
gebeurtenissen: 

1. Essentiële beleggersinformatie (EBi) 
2. Nieuwe lov om investeringsforeninger 

[Deense wet inzake 
beleggingsmaatschappijen] 

3. Het aantal beleggers  
4. Prijzen en onderscheidingen 
 

1: Essentiële beleggersinformatie (EBi)  
De maatschappij heeft aanzienlijke middelen 
ingezet bij de voorbereiding op de invoering van 
de essentiële beleggersinformatie. Het document 
"essentiële beleggersinformatie" moet volgens 
de UCITS IV-richtlijn vóór 1 juli 2012 zijn 
ingevoerd bij alle Europese 
beleggingsmaatschappijen. Het document 
bestaat voor alle aangeboden beleggingsfondsen 
uit twee A4-tjes met informatie over rendement, 
risico's, kosten en beleggingsstrategie.  
 
De essentiële beleggersinformatie wordt binnen 
de gehele EU volledig gestandaardiseerd. Dat 
betekent dat het document door alle Europese 
beleggingsmaatschappijen moet worden 
opgesteld volgens volledig identieke en bijzonder 
strikte regels.  
 
Een van de kernelementen van de essentiële 
beleggersinformatie is een nieuwe, 
gestandaardiseerde presentatie van het risico op 
basis van een risico-indicator op een schaal van 1 
tot 7. De stukken met de meest stabiele koersen 
krijgen een 1. Een 7 betekent van de andere kant 
dat beleggers van jaar tot jaar rekening moeten 
houden met grote schommelingen.  
 
De risicoclassificatie van de fondsen kan worden 
afgelezen uit de risicometer in het hoofdstuk over 
risicofactoren.  
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De visie is dat beleggers en adviseurs bij de 
banken de bewijzen van deelneming met elkaar 
kunnen vergelijken op basis van volledig 
gestandaardiseerde en geharmoniseerde 
gegevens, of de bewijzen nu afkomstig zijn uit 
Denemarken, Finland of Frankrijk. De essentiële 
beleggersinformatie, in het Engels aangeduid als 
"Key Investor Information Document", komt in 
de plaats van de vereenvoudigde prospectussen. 
De essentiële beleggersinformatie is sinds 1 juli 
2011 van kracht en moet voor alle fondsen 
uiterlijk op 30 juni 2012 geïmplementeerd zijn. 
Jyske Invest International heeft al in augustus 
2011 de essentiële beleggersinformatie voor alle 
fondsen gepubliceerd op de website van de 
maatschappij, jyskeinvest.com. Wij vinden de 
nieuwe informatie bijzonder nuttig voor alle 
beleggers en adviseurs. 

2: Nieuwe lov om investeringsforeninger 

[Deense wet inzake 

beleggingsmaatschappijen] 

Per 1 juli 2011 is er in Denemarken een nieuwe 
wet inzake beleggingsmaatschappijen van 
kracht, de "Lov om investeringsforeninger m.v.". 
Met deze wet wordt de nieuwe Europese UCITS-
richtlijn geïmplementeerd. Het doel is de interne 
concurrentie in Europa te versterken en via het 
creëren van grotere eenheden te komen tot 
schaalvoordelen, zoals het geval is in de VS. De 
wet brengt een reeks vernieuwingen met zich 
mee: 

Beleggingsmaatschappijen kunnen van nu af aan 
kiezen voor een buitenlandse 
beheermaatschappij. Dat betekent dat 
buitenlandse beleggingsmaatschappijen kunnen 
gaan kiezen voor een Deense beheerder en 
omgekeerd dat Deense maatschappijen een 
buitenlandse maatschappij in de arm kunnen 
nemen. De beheermaatschappijen krijgen met 
andere woorden een Europees paspoort. 

Het wordt eenvoudiger om buitenlandse fondsen 
in alle EU-lidstaten in de markt te zetten. 

De wet staat master-feeder-funds toe, waarbij 
een zogenaamd feederfonds op eenvoudige wijze 

zijn gehele vermogen kan investeren in een 
ander fonds, dat als masterfonds optreedt. Op 
die manier kan het beheer worden 
vereenvoudigd en kunnen veel grotere fondsen 
worden gecreëerd. 

De nieuwe wet brengt een veel betere 
informatieverstrekking aan beleggers met zich 
mee in de vorm van het nieuwe "Key Investor 
Information Document (KIID)", in het 
Nederlands aangeduid als de Essentiële 
beleggersinformatie. Zie hierboven bij punt 1.  

3: Het aantal beleggers  

Het aantal op naam geregistreerde beleggers 
bedroeg aan het eind van het halfjaar 8.204. 

4: Prijzen en onderscheidingen 

De maatschappij heeft gedurende het halfjaar 
een aantal prijzen gekregen op de Duitse en 
Nederlandse markt: 

Duitsland 
Deutscher Fondspreis 2011 van FONDS 
professionell 
• Eerste plaats: Jyske Invest Emerging Local 
Market Bonds (5 jaar)  
• Tweede plaats: Jyske Invest Emerging Local 
Market Bonds (3 jaar)  
• Tweede plaats: Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) (5 jaar) 

€uro Fund Award 2011/€uro am Sonntag 
• Derde plaats: Jyske Invest Emerging Local 
Market Bonds (5 jaar)  
• Derde plaats: Jyske Invest Chinese Equities (5 
jaar) 

Nederland 
Lipper Awards (eerste plaatsen in de categorie) 
• Jyske Invest Stable Strategy in de categorie 
Mixed Asset EUR Cons – Global (5 jaar)  
• Jyske Invest Stable Strategy in de categorie 
Mixed Asset EUR Cons – Global (10 jaar) 

Vermogenssituatie 
Het vermogen van Jyske Invest International 
daalde met 4% van DKK 7.275 miljoen tot DKK 
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6.999 miljoen aan het eind van het halfjaar. De 
daling bestaat uit de netto-aflossingen ter 
waarde van DKK 212 miljoen, het nettoresultaat 
over het halfjaar van DKK 56 miljoen en een 
valutaherwaardering van het vermogen primo 
boekjaar voor DKK -120 miljoen.  
 
De netto-aflossingen vonden plaatsen bij de 
hoogrenderende obligatiefondsen, de traditionele 
obligatiefondsen en de aandelenfondsen. Bij de 
strategiefondsen zagen we daarentegen een 
netto-emissie. 
 

 

 

 

 

Verdeling van het vermogen over 
activasoorten 

 

Belangrijke gebeurtenissen na 
afloop van het halfjaar 
Er hebben zich na afloop van het halfjaar geen 
gebeurtenissen voorgedaan die in wezenlijke zin 
van invloed kunnen zijn op de financiële positie 
van de maatschappij. 

 
Raad van bestuur en 
management 
Tijdens de reguliere algemene ledenvergadering 
van 21 maart 2011 trad Henrik Braüner, lid van 
de raad van bestuur en directeur, af 

overeenkomstig de statuten van de 
maatschappij, waarin is vastgelegd dat leden 
van de raad van bestuur uiterlijk dienen af te 
treden in het jaar waarin zij 70 worden. Als 
nieuw lid van de raad van bestuur werd professor 
Hans Frimor gekozen. 

Hans Frimor is hoogleraar bij het instituut voor 
economie aan de universiteit van Aarhus. Hij is 
afgestudeerd op het gebied van finance en 
accounting en gepromoveerd econoom.  

De raad van bestuur bestaat zodoende uit 
decaan prof. dr. Svend Hylleberg, Bent Knudsen, 
Steen Konradsen en prof. Hans Frimor. 

De raad van bestuur had na de algemene 
vergadering van aandeelhouders een 
constituerend beraad, waarbij Svend Hylleberg 
tot voorzitter werd gekozen. 

De raad van bestuur is in de loop van het eerste 
halfjaar van 2011 vier keer bijeengekomen. 

 

 

Gegevens inzake de raad van bestuur 

 
 
Lid 

 
 
Leefti
jd 

 
Jaar van 
toetreding 

 
Jaar van 
herverki
ezing 

Herben
oeming 
uiterlijk 
dit jaar 

Svend 
Hylleberg 

66 
jaar 

1993 2009 2013 

Bent 
Knudsen 

68 
jaar 

1993 2008 2012 

Steen 
Konradsen 

63 
jaar 

2001 
(plaatsv.) 
2002 
(volwaardig 
lid) 

2010 2014 

Hans 
Frimor 

47 
jaar 

2011   2015 

 
De raad van bestuur van de maatschappij bestaat 
uit dezelfde personen die de raden van bestuur 
vormen bij de overige maatschappijen die onder 
het beheer vallen van de beleggingsbeheerder 

10,7%

26,8%

32,0%

30,5%

Traditionele 
obligaties

Hoogrenderen
de obligaties

Aandeel

Strategy-
fondsen
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van de maatschappij, Jyske Invest Fund 
Management A/S. 
 
Het totale honorarium wordt uitgekeerd binnen 
Jyske Invest Fund Management A/S en verdeeld 
over de beheerde maatschappijen naar rato van 
hun aandeel in het totale beheerde vermogen. 
Voor de werkzaamheden bij de maatschappij 
ontving de raad van bestuur in het eerste halfjaar 
van 2011 een honorarium van DKK 56.000.  

Voor de werkzaamheden bij de maatschappij 
ontving de directie in het eerste halfjaar van 
2011 in totaal een bedrag van DKK 240.000 aan 
salaris.  

Voor de leden van de raad van bestuur van de 
maatschappij en de directie van de 
beheermaatschappij van de maatschappij, Jyske 
Invest Fund Management A/S, zijn de volgende 
bestuursfuncties bij andere Deense naamloze 
vennootschappen geregistreerd: 

Decaan prof. dr. Svend Hylleberg, voorzitter 

 Geen andere bestuursfuncties 

 

Bent Knudsen, directeur 

Lid van de raad van bestuur van: 

 BRK Silkeborg A/S alsmede verbonden 

ondernemingen, voorzitter 

 

Steen Konradsen, directeur 

Lid van de raden van bestuur van: 

 Arepa A/S, voorzitter 

 Arepa Firenew A/S 

 Dansk Fundamental Metrologi A/S, 

voorzitter 

 Silkeborg Udviklings Selskab A/S 

 Trivselsgruppen A/S 

 

Hans Frimor, hoogleraar 

 Geen andere bestuursfuncties 

 

Directie 

Jyske Invest Fund Management A/S 

Hans Jørgen Larsen 

 Geen andere bestuursfuncties 

Belangrijke overeenkomsten 
De maatschappij is de volgende belangrijke 
overeenkomsten aangegaan: 

Er is een beheersovereenkomst gesloten met 
beleggingsbeheerder Jyske Invest Fund 
Management A/S, dat alle taken met betrekking 
tot de beleggingen en het beheer van de 
maatschappij voor zijn rekening neemt.  
 
Er is een custody-overeenkomst gesloten met 
Jyske Bank A/S, dat daarmee de 
toezichthoudende rol op zich neemt in de zin van 
de Lov om investeringsforeninger m.v. [de Deense 
wet inzake beleggingsmaatschappijen e.d.]. 
Voorts vormt Jyske Bank A/S de bewaarplaats 
voor de effecten en liquide middelen van de 
maatschappij. 

Er is een overeenkomst inzake beleggingsadvies 
gesloten met Jyske Bank A/S betreffende 
advisering met betrekking tot de algehele 
portefeuillestrategie van alle fondsen, met 
uitzondering van Jyske Invest Global Real Estate 
Equities. De overeenkomst houdt in dat Jyske 
Bank A/S aanbevelingen doet inzake de 
samenstellingen van portefeuilles en dat de 
beleggingsbeheerder vervolgens beoordeelt of de 
aanbevelingen al dan niet moeten worden 
verwezenlijkt. 

Er is een overeenkomst gesloten met UBS Global 
Asset Management (UK) Ltd. inzake advisering 
met betrekking tot een algehele 
portefeuillesamenstelling bij het fonds Jyske 
Invest Global Real Estate Equities. De 
overeenkomst houdt in dat UBS advies verleent 
inzake de samenstelling van de portefeuille en 
transacties die worden beschouwd als gunstig in 
het kader van het portefeuillebeheer. De 
afzonderlijke voorstellen dienen te worden 
voorgelegd aan de beleggingsbeheerder, die 
vervolgens beoordeelt of de voorstellen al dan 
niet moeten worden verwezenlijkt. 
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Er is een overeenkomst gesloten met Jyske Bank 
A/S inzake de voorwaarden voor de handel in 
effecten en valuta. 

Er zijn overeenkomsten gesloten met Jyske Bank 
A/S inzake de invordering van initiële kosten bij 
verkoop van de fondsen van de maatschappij en 
de betaling van doorlopende 
bemiddelingsprovisie betreffende het vermogen 
van de maatschappij.  

Voorts is er een overeenkomst gesloten met 
Jyske Bank A/S inzake ondersteuning bij het 
verzorgen van de marketing en 
productontwikkeling van de maatschappij.  

Tenslotte is er een overeenkomst gesloten met 
Jyske Bank A/S - Jyske Markets - inzake de 
prijsstelling van de bewijzen van deelneming van 
de maatschappij, enerzijds intern bij Jyske Bank 
A/S en anderzijds jegens externe 
handelspartners. 

Fund Governance 
De maatschappij volgt de Fund Governance-
aanbevelingen van InvesteringsForeningsRådet. 
Fund Governance heeft betrekking op het goed 
besturen van een maatschappij. Dit komt 
overeen met corporate governance voor 
ondernemingen. Hieronder verstaan we een 
totaaloverzicht van de regels en attitudes die 
binnen de maatschappij ten grondslag liggen 
aan het algehele bestuur van de maatschappij, 
met inbegrip van structuren en processen.  

Het volledige Fund Governance-beleid van de 
maatschappij is te vinden op de website van de 
maatschappij, jyskeinvest.com. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
De maatschappij beschouwt het als haar 
primaire verantwoordelijkheid om het rendement 
van de beleggers te optimaliseren. De 
maatschappij neemt met betrekking tot 
beleggingen haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat 

overwegingen ten aanzien van het milieu, 
maatschappelijke omstandigheden en een goed 
bestuur (ESG) worden meegenomen bij de 
beleggingsbeslissingen.  
 
De maatschappij heeft in 2010 de Principles for 
Responsible Investment (PRI) ondertekend. De 
PRI zijn een wereldwijd initiatief ter bevordering 
van verantwoorde investeringen, opgezet door 
een aantal van 's werelds grootste investeerders 
in samenwerking met de VN. Ze worden daarom 
ook vaak aangeduid als de UN PRI.  
 
De PRI zijn gebaseerd op een algehele verklaring 
en zes uitgangspunten (zie afzonderlijk 
hoofdstuk over de verklaring en de zes 
uitgangspunten). 
 
Jyske Invest International heeft zich in 2011 
aangesloten bij Dansif, een onpartijdig forum 
voor professionele beleggers, adviesbedrijven en 
andere spelers die wezenlijk belang hechten aan 
maatschappelijk verantwoord beleggen. De 
activiteiten van Dansif bieden de mogelijkheid 
om met betrekking tot de ontwikkelingen op ESG-
gebied en actuele kwesties ervaringen te 
verbreden en uit te wisselen met andere 
beleggers. 
 
Jyske Invest International heeft een 
overeenkomst met een externe adviseur, 
waarvan de maatschappij twee keer per jaar een 
screeningverslag ontvangt met betrekking tot 
bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige 
overtredingen van internationale normen of 
verdragen. 
 
Om de verslagen van de externe adviseur te 
kunnen beoordelen, om besluiten te nemen over 
de bijdrage aan de samenwerking met andere 
investeerders op het gebied van actief 
eigenaarschap en om op te treden in situaties 
waar sprake is van uitdagingen op ESG-gebied, 
heeft Jyske Invest International een intern forum 
in het leven geroepen, dat snel bijeen kan komen 
en kan bepalen welke positie de maatschappij 
inneemt ten aanzien van de afzonderlijke 
belegging of het afzonderlijke bedrijf. 
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Jyske Invest International werkt samen met 
andere investeerders om invulling te geven aan 
een actief eigenaarschap ten aanzien van 
bedrijven met uitdagingen op ESG-gebied. 
 
Verantwoordelijkheid bij de keuze van 
beleggingen is een bijzonder gecompliceerde 
zaak. Over de vraag wat verantwoord beleggen 
inhoudt, lopen de meningen sterk uiteen. 
Beleggers, overheden, media, politici en 
belangenorganisaties hebben daar verschillende 
opvattingen over. Jyske Invest International wil 
niet gebonden zijn aan bepaalde conventies of 
internationale handvesten. De maatschappij wil 
zelf beoordelen in welke bedrijven en branches er 
maatschappelijk verantwoord kan worden 
belegd. 
 
 
 
De verklaring en de zes uitgangspunten 
voor verantwoord beleggen in de PRI 
Als institutionele beleggers hebben wij de plicht 
om te handelen in het langetermijnbelang van 
onze begunstigden. Vanuit deze fiduciaire rol zijn 
wij van mening dat milieu, maatschappij en goed 
bestuur effect kunnen hebben op de 
resultaatontwikkeling van 
beleggingsportefeuilles (in verschillende mate 
voor verschillende bedrijven, sectoren, regio's, 
beleggingscategorieën en door de tijd heen). Wij 
erkennen tevens dat beleggers zich met de 
toepassing van deze uitgangspunten beter 
kunnen afstemmen op de bredere doelstellingen 
van de samenleving. Voor zover dit verenigbaar is 
met de ons toevertrouwde verantwoordelijkheid 
verplichten wij ons daarom tot het volgende: 
 

1. Wij zullen factoren met betrekking tot 
milieu, maatschappij en goed bestuur 
(ESG-factoren*) integreren in 
beleggingsanalyses en 
besluitvormingsprocessen. 

2. Wij zullen invulling geven aan een actief 
eigenaarschap en ESG-factoren 
integreren in onze beleidslijnen als 
eigenaars en onze methoden. 

3. Wij zullen pogen om van de bedrijven 
waarin wij beleggen relevante informatie 
te verkrijgen inzake ESG-factoren. 

4. Wij zullen de aanvaarding en invoering 
van de uitgangspunten in de 
beleggingsbranche stimuleren. 

5. Wij zullen samenwerken om onze 
implementatie van de uitgangspunten 
effectiever te maken. 

6. Wij zullen elk afzonderlijk verslag 
uitbrengen over onze activiteiten en de 
voortgang bij de implementatie van de 
uitgangspunten. 

 
* ESG is een afkorting van "Environmental, Social 
and Governance" (d.w.z. milieu-, 
maatschappelijke en bestuurlijke aspecten). De 
afkorting ESG wordt algemeen gebruikt, zowel in 
het Nederlands als in het Engels. 
Voor informatie over de werkzaamheden van de 
maatschappij als het gaat om haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunt u 
kijken op de website van de maatschappij, 
jyskeinvest.com.  

Certificering 
De maatschappij kreeg in 2002 een GIPS-
certificering. GIPS staat voor Global Investment 
Performance Standards. De certificering houdt in 
dat bij de verslaglegging ten aanzien van 
rendementen en kerncijfers wordt gewerkt 
conform internationale standaarden voor 
verslaglegging. De standaarden zijn ontwikkeld 
als waarborg voor beleggers wereldwijd dat zij 
vergelijkbare en juiste informatie krijgen over 
hun belegging. De certificeerder controleert 
jaarlijks of de maatschappij nog steeds voldoet 
aan de GIPS-standaarden.  
 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 23 
 

Informatie per fonds 
 

Jyske Invest 

Danish Bonds 

 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
0,44% tegen 0,21% voor de benchmark. Het 
marktrendement ligt min of meer in de lijn der 
verwachting als we kijken naar de onzekerheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het relatieve 
rendement lag 0,23 procentpunt boven het 
marktrendement. De twee- en tienjarige rente stegen 
respectievelijk 0,57 en 0,22 procentpunt. Ook de 
oplopende rente op staatsleningen lag in lijn met onze 
verwachting aan het begin van het jaar. 
 
Het jaar begon met oplopende rentes. Dit duurde tot er 
in april toenemende onzekerheid ontstond over de 
wereldwijde groei. Dit was enerzijds het gevolg van de 
hernieuwde schuldenproblematiek in Zuid-Europa, 
waarbij onder andere een beoordeling van de Griekse 
schuldenpositie door het IMF niet goed uitpakte, en 
anderzijds van de uitwerking die de onrust in het 
Midden-Oosten, de hogere olieprijzen en de tsunami en 
kernramp in Japan hadden op de financiële markten en 
de groei. 
 
Naar onze overtuiging is de economische opleving nog 
intact. Wij verwachten voor de tweede helft van 2011 
weer een toenemende groei in de VS.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij verwachten nog steeds dat 2011 het jaar kan 
worden waarin de VS een positieve richting inslaan met 
een dalende werkloosheid en een hogere groei. Europa 
ziet zich daarentegen gesteld voor wezenlijke 
uitdagingen als het om de groei gaat, met een 
aanzienlijk strikter begrotings- en monetair beleid en 
een verslechterd concurrentievermogen. We verwachten 
verder dat de Chinese economie wat zal afremmen en 
dat de rente op staatsleningen in de VS, de eurozone en 
Denemarken zal oplopen. De korte rente zal 
vermoedelijk het sterkst stijgen in de eurozone en in 
Denemarken, omdat wij nog altijd denken dat de 
Europese centrale bank (de ECB) de rente eerder zal gaan 
verhogen dan de Amerikaanse centrale bank (de FED). 
Verder verwachten wij dat de lange rente in de VS het 
sterkst zal stijgen door betere groeivooruitzichten.  

Actuele risico's 

Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. 
 
Het voorstel voor strengere kapitaaleisen voortvloeiend 
uit de Basel III- of de Solvency II-richtlijnen kan leiden 
tot beperkte koersdalingen bij het segment Deense 
hypothecaire obligaties, omdat beleggers met de nieuwe 
regels sneller voor staatsobligaties zullen kiezen. Ook 
onrust rond het Deense beleid van vaste wisselkoersen 
zou kunnen leiden tot koersverliezen op Deense 
obligaties. Dit is in onze ogen echter minder 
waarschijnlijk. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht.  
 
Wij wijzen u erop dat valutakoersschommelingen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor uw belegging 
indien de DKK niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 
ISIN-code DK0016260003 
Beursgenoteerd Nee 

Oprichting 1 maart 1994 
Functionele valuta Deense kronen (DKK) 
Benchmark EFFA's 1-10-jarige Deense 

obligaties. 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in Deense 

obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog 
risicoprofiel met de 
mogelijkheid van enige variatie 
in de marktwaarde van het 
vermogen. Daartegenover staat 
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een hoger verwacht rendement 
op de wat langere termijn. 

Risicoklasse 3 

Risicocategorie Geel 

 
 

 

Jyske Invest 

Swedish Bonds 

 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,48% tegen 3,51% voor de benchmark. Het rendement 
op staatsobligaties ligt hoger dan wij aan het begin van 
het jaar verwachtten.  
Er was destijds sprake van een oplopende rente. In de 
loop van het halfjaar is de rente echter gaan dalen door 
lagere emissies van staatsobligaties en internationale 
onrust. Het relatieve rendement bleef door de grote 
vraag naar staatsobligaties 1,03 procentpunt achter bij 
de benchmark. De overige obligaties in de portefeuille 
konden daardoor de benchmark niet bijbenen.  
Het gaat uitstekend met de Zweedse economie. Het BBP 
liet in 2010 een indrukwekkende groei zien van 5,4% en 
werd ook nog eens breed gedragen door een sterke 
toename van de binnenlandse vraag én de export. Er was 
in 2010 weliswaar sprake van een begrotingstekort, 
maar dit was van bescheiden omvang en voor dit jaar 
lijkt er al een overschot in het verschiet te liggen. Als het 
land op koers weet te blijven, is de Zweedse 
staatsschuld vóór 2020 afgelost. Tegen die achtergrond 
zagen we een outperformance bij de Zweedse 
staatsobligaties.  
 
Er zijn maar weinig landen waar de economie zo goed 
draait als in Zweden. Verder werd de periode 
gekenmerkt door toenemende onrust rond de Griekse 
economie. Beleggers verkochten hun Griekse 
staatsobligaties en namen hun toevlucht tot de veilige 
Duitse staatsobligaties. Ook de Zweedse 
staatsobligaties wisten enigszins te profiteren van deze 
"flight-to-quality". 

 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij verwachten voor de Zweedse economie een 
afnemende groei, waarbij de Zweedse overheid wel 
doorgaat met het terugdringen van de schuld. Enerzijds 
ondervinden Zweedse staatsobligaties flinke steun van 
het kleinere aanbod en het feit dat Zweedse 
staatsobligaties kunnen worden gebruikt als een veilige 
haven als de Zuid-Europese landen met financiële onrust 

te maken krijgen. Anderzijds heeft de Zweedse centrale 
bank (Riksbanken) indicaties gegeven voor verdere 
renteverhogingen, wat een negatieve uitwerking zal 
hebben op de obligaties. Het renterisico is daarom 
vrijwel neutraal.  
 
Wij handhaven onze positie in Zweedse hypothecaire 
obligaties. Onze verwachting is dat zij het beter zullen 
gaan doen.  

 
Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Ook 
algehele onzekerheid of een gebrek aan liquiditeit op de 
markt kunnen het totale rendement in negatieve zin 
beïnvloeden. Op het aandeel Zweedse hypothecaire 
obligaties in de portefeuille rust een dergelijk 
liquiditeitsrisico. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
 
Wij wijzen u erop dat valutakoersschommelingen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor uw belegging 
indien de SEK niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 
ISIN-code DK0016260276 
Beursgenoteerd Nee 

Oprichting 16 december 1994 
Functionele valuta Zweedse kronen (SEK) 
Benchmark JP Morgan Government Bond 

Index voor Zweden. 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in Zweedse 

obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
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rendement op de wat langere 
termijn. 

Risicoklasse 3 

Risicocategorie Geel 

 

Jyske Invest 
British Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
1,62% tegen 1,73% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positief als we kijken naar onze 
verwachting aan het begin van het jaar. Er was destijds 
sprake van rentestijgingen en een zeer laag rendement 
voor het fonds. In de loop van het halfjaar zakte de rente 
echter door de sombere vooruitzichten voor de Engelse 
economie, waardoor de Engelse centrale bank (de BoE) 
de verwachte renteverhogingen uitstelde. Het relatieve 
rendement lag 0,11 procentpunt lager dan de 
benchmark. Dit kwam doordat de sterkste rentedalingen 
plaatsvonden in het tienjaarssegment, waarin de 
portefeuille een onderweging aanhoudt ten opzichte van 
de benchmark. 
 
Het jaar begon goed voor hoger renderende obligaties, 
met een goede risicobereidheid en oplopende koersen in 
het eerste kwartaal. Het optimisme over de Engelse 
groei werd echter onderuit gehaald door de 
natuurrampen in Japan, de oplopende voedsel- en 
olieprijzen en de budgettaire maatregelen. De Engelse 
economie kreeg te maken met historische 
bezuinigingen, die hun sporen duidelijk hebben 
nagelaten. De groei daalde zodoende in het eerste 
kwartaal met 1% door de terugval in de particuliere 
consumptie en de investeringen. Een daling die op geen 
enkele wijze kon worden opgevangen door een toename 
van de export. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij verwachten dat de bezuinigingen zullen doorgaan en 
dat de BoE daarom de rente op zijn vroegst volgend jaar 
zal gaan verhogen. De Engelse obligaties ondervinden 
dus op de korte en middellange termijn voldoende steun, 
terwijl het langetermijnsegment nog altijd te lijden 
heeft onder een hoge inflatie. De obligaties als geheel 
zullen het er naar verwachting dus redelijk vanaf 
brengen. We blijven daarom dicht in de buurt van het 
renterisico voor de benchmark. 
 
Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 

als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden.  
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
 
Wij wijzen u erop dat valutakoersschommelingen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor uw belegging 
indien de GBP niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016259856 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 31 januari 1994 

Functionele valuta Britse pond (GBP) 
Benchmark JP Morgan Government Bond 

Index voor Groot-Brittannië. 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in Britse 

obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de wat langere 
termijn. 

Risicoklasse 4 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Dollar Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,51% tegen 2,31% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positief als we kijken naar onze 
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verwachting aan het begin van het jaar. Er was destijds 
sprake van rentestijgingen en een zeer laag rendement 
voor het fonds. Vervolgens ging in de loop van het 
halfjaar de rente omlaag. Sombere vooruitzichten voor 
de Amerikaanse groei brachten de Amerikaanse centrale 
bank (de FED) ertoe om de verwachte renteverhogingen 
uit te stellen. Het relatieve rendement van het fonds ten 
opzichte van de benchmark was 0,20 procentpunt beter 
dan het marktrendement. We deden het beter dan de 
markt omdat onze beleggingen in het midden van de 
curve lagen, daar waar de rentedaling het sterkst 
doorwerkte. 
 
Het jaar begon goed voor hoger renderende obligaties, 
met oplopende koersen in het eerste kwartaal en volop 
risicobereidheid. Het optimisme over de groei en de 
risicobereidheid van de markt werden echter onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de stijgende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de 
overheidsfinanciën. Staatsobligaties waren in het 
tweede kwartaal favoriet onder beleggers en we zagen 
een aardige rentedaling.  
 
In het tweede kwartaal was ook een hoofdrol weggelegd 
voor de begrotingscrisis. Het congres kon het niet eens 
worden over een verhoging van het schuldenplafond 
voor het begrotingsjaar 2011 en de bodem van de 
staatskas dreigde daarom in zicht te komen. Door de 
politieke onenigheid dreigden ratingbureaus met het 
verlagen van de AAA-rating voor de Amerikaanse staat. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij geloven in een terugkeer van de groei op langere 
termijn en denken dat het gebrek aan risicobereidheid te 
maken heeft met tijdelijke problemen. Daarom houden 
we de hoger renderende obligaties van het fonds aan. 
Het renterisico houden we voorzichtig in de buurt van de 
benchmark. Enerzijds is de Amerikaanse rente zo laag 
ten opzichte van de inflatie dat we op termijn een hogere 
rente mogen verwachten. Anderzijds staat de FED op dit 
moment langs de zijlijn. 
 
Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden.  
 
Hoewel onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat obligaties gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zien wij op 

korte termijn nog wel een aantal risico's. Als de 
onenigheid over het begrotingsbeleid niet wordt 
opgelost, kan de Amerikaanse staat failliet gaan en 
zullen beleggers in Amerikaanse staatsobligaties hun 
geld kwijtraken. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
 
Wij wijzen u erop dat valutakoersschommelingen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor uw belegging 
indien de USD niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260359 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 februari 1996 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 
Benchmark JP Morgan Government Bond 

Index voor VS 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in 

Amerikaanse obligaties met 
een hoge kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de wat langere 
termijn. 

Risicoklasse 3 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest  
European Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
0,94% tegen -0,09% voor de benchmark. Het rendement 
op staatsobligaties ligt lager dan wij aan het begin van 
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het jaar verwachtten. We hadden destijds dan wel te 
maken met oplopende rentes, maar ook met lagere 
credit spreads. De rente in de landen van de Europese 
periferie is verder opgelopen dan wij verwachtten, wat 
een negatieve uitwerking had op het rendement. 
Bovendien werkte de verzwakking van het GBP negatief 
door vanwege het feit dat obligaties in GBP zo'n 20% van 
de benchmark uitmaken. Het relatieve rendement bleef 
0,84 procentpunt achter bij de benchmark omdat 
beleggers door de toenemende onrust in de landen van 
de Europese periferie hun toevlucht zochten in veilige 
Duitse staatsobligaties. De overige obligaties in de 
portefeuille konden daarom dat deel van de benchmark 
niet bijhouden.  
 
Het jaar begon goed voor obligaties van landen uit de 
Europese periferie, met een goede risicobereidheid en 
oplopende koersen in het eerste kwartaal. Het 
optimisme over de wereldwijde groei werd echter 
onderuit gehaald door de natuurrampen in Japan, de 
oplopende olieprijs en hernieuwde onrust rond de 
Griekse overheidsfinanciën. De risicobereidheid op de 
markten verdween en in het tweede kwartaal zakte de 
rente op Duitse staatsobligaties, terwijl hij opliep voor 
de obligaties van de landen in de Europese periferie.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij geloven in een terugkeer van de groei op langere 
termijn en denken dat het gebrek aan risicobereidheid te 
maken heeft met tijdelijke problemen rond Griekse 
staatsobligaties. Wij houden onze hypothecaire 
obligaties dan ook aan. We houden echter nog steeds 
een onderweging aan ten aanzien van obligaties uit de 
landen van de Europese periferie. 
 
Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. Als lokale valutakoersen 
gaan dalen ten opzichte van de Deense kroon, zal dat tot 
lagere rendementen leiden. 
 
Hoewel onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat obligaties gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zien wij op 
korte termijn nog wel een aantal risico's. De uitbreiding 
van de Europese schuldencrisis kan angst veroorzaken 
en leiden tot negatieve rendementen op obligaties van 
landen uit de Europese periferie en hypothecaire 
obligaties. Ook een verdere verzwakking van het GBP 

(Engelse pond) ten opzichte van de EUR zal een 
negatieve uitwerking hebben op het rendement. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Beleggingen kunnen van tijd tot tijd geheel of 
gedeeltelijk worden afgedekt naar de EUR. Wij wijzen u 
erop dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is.  
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261837 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 april 1993 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark JP Morgan Global Government 

Bond Euro Index 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in 

obligaties in Europese valuta's 
met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de wat langere 
termijn. 

Risicoklasse 3 
Risicocategorie Geel 

 
 
 
 
Jyske Invest 
Favourite Bonds 
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Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
0,70% tegen 2,01% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positiever dan wij aan het begin van 
het jaar verwachtten, toen we te maken hadden met een 
stijgende rente en een zeer laag rendement voor het 
fonds.  
Het relatieve rendement van het fonds lag 1,31 
procentpunt onder het marktrendement. Wij deden het 
slechter dan de markt als gevolg van een ongelukkige 
effectenselectie. Het jaar begon voor hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd echter 
onderuit gehaald door de natuurrampen in Japan, de 
oplopende olieprijs en de hernieuwde onrust rond de 
Griekse overheidsfinanciën, en in het tweede kwartaal 
daalde de rente.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij geloven in een terugkeer van de groei op langere 
termijn en denken dat het gebrek aan risicobereidheid te 
maken heeft met tijdelijke problemen rond Griekse 
staatsobligaties. Wij hebben daarom besloten een beetje 
meer risico te nemen en obligaties te kopen van nieuwe 
markten in lokale valuta. Onze verwachting is dat die 
het komende halfjaar een goed rendement zullen 
genereren.  
 
Tevens verwachten wij dat de hoogrenderende obligaties 
het de komende tijd goed zullen blijven doen. De 
bedrijven hebben aardig wat vet op de botten en 
bedrijfsobligaties doen het traditioneel gezien ook goed 
als de groei niet zo hoog is. Wij handhaven daarom een 
groter belang in hoogrenderende obligaties dan de 
benchmark. 
 
Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. Als lokale valutakoersen 
gaan dalen ten opzichte van de DKK, zal dat tot lagere 
rendementen leiden. Hoewel onze verwachting is dat de 
economische opleving doorzet en dat obligaties 
gematigde, maar wel positieve rendementen zullen 
opleveren, zien wij op korte termijn nog wel een aantal 
risico's. Een uitbreiding van de schuldencrisis in Europa 
kan angst veroorzaken en leiden tot een negatief 
rendement op hoogrenderende obligaties. Een algehele 
verzwakking van de USD ten opzichte van de DKK zal 
normaal gesproken eveneens leiden tot een daling in de 

waarde van de lokale valuta's op de nieuwe markten, 
wat dan weer een negatieve uitwerking zal hebben op 
het rendement. 
 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Beleggingen 
kunnen van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk worden 
afgedekt naar de EUR. 
 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060137164 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 7 mei 2008 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark Marktwaardegewogen index, 

bestaande uit de Merrill Lynch 
Global Broad Market Index 
gehedged naar de EUR en de 
Merrill Lynch Global High Yield 
and Emerging Markets Index 
gehedged naar de EUR. 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in een brede selectie 

wereldwijde obligaties 
uitgegeven in buitenlandse 
valuta's. Er wordt belegd in 
staats- en hypothecaire 
obligaties of bedrijven met een 
hoge kredietwaardigheid en in 
de meer risicovolle 
bedrijfsobligaties en obligaties 
uit de nieuwe markten. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
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staat een hoger verwacht 
rendement op de wat langere 
termijn. 

Risicoklasse 3 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Emerging Market Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
4,01% tegen 4,76% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positief in verhouding tot onze 
verwachtingen aan het begin van het jaar. Dit komt 
primair door de rente die, anders dan wij verwachtten, 
daalde in de VS, wat weer heeft bijgedragen aan een 
lagere rente op de dollarschulden van emerging 
markets. 
Het relatieve rendement lag 0,76 procentpunt onder het 
marktrendement. Het lagere rendement is onder andere 
te wijten aan de obligaties in lokale valuta die het fonds 
in portefeuille heeft. Het rendement daarop ondervond 
negatieve gevolgen van de aanzienlijke daling van de 
USD.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten een gematigd positief rendement, hoger 
dan de rendementen in de VS en Europa, maar lager dan 
het verwachte langetermijnrendement. De 
verwachtingen moeten worden gezien binnen de context 
van de oplopende rente op Amerikaanse staatsleningen 
die wij verwachten als gevolg van een toenemende groei 
in de VS. De oplopende rente zal naar verwachting 
worden tegengewerkt door een verkleining van de 
rentespread tussen de emerging markets en de VS. 
Aangezien de rentespread al op een relatief laag niveau 
ligt, verwachten wij echter als geheel genomen een 
stijging van de gemiddelde rente over de dollarschulden 
van emerging markets. 

Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. Als lokale valutakoersen 
gaan dalen ten opzichte van de DKK, zal dat tot lagere 
rendementen leiden. 
 
Veel landen op de nieuwe obligatiemarkten ondervinden 
flinke steun van een laag schuldenpeil en een verstandig 

economisch beleid. Als echter de Europese 
schuldencrisis zich uitbreidt en gaat escaleren, kan dat 
leiden tot algehele onzekerheid en daarmee tot 
koersdalingen in landen op de nieuwe markten. Dat zal 
vooral het geval zijn bij landen met een hoge rente met 
een zware schuldenlast en een onhoudbaar economisch 
beleid. Ook stevige rentestijgingen in  
de VS kunnen negatief doorwerken in het rendement 
vanwege de kleine credit spreads op dit moment. Een 
algehele verzwakking van de USD ten opzichte van de 
DKK zal normaal gesproken ook leiden tot een daling in 
de waarde van de lokale valuta's op de nieuwe markten, 
wat dan weer een negatieve uitwerking zal hebben op 
het rendement. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
instabieler blijken te zijn dan op andere markten. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Beleggingen in lokale valuta's op de nieuwe 
markten worden in principe niet afgedekt. Beleggingen 
in alle andere valuta's worden in principe afgedekt naar 
de USD. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016272446 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1992 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 
Benchmark JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global 
Diversified in USD 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in 

obligaties die zijn uitgegeven 
door landen die een 
ontwikkeling doormaken van 
ontwikkelingsland naar 
geïndustrialiseerd land, primair 
in de regio's Latijns-Amerika, 
Oost-Europa, het Verre Oosten 
en Afrika. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 
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De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog tot hoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van 
aanzienlijke variatie in de 
marktwaarde van het vermogen. 
Daartegenover staat een hoger 
verwacht rendement op de 
langere termijn. 

Risicoklasse 5 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Emerging Market Bonds (EUR) 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
3,91% tegen 5,06% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positief in verhouding tot onze 
verwachtingen aan het begin van het jaar. Dit komt 
primair door de rente die, anders dan wij verwachtten, 
daalde in de VS, wat weer heeft bijgedragen aan een 
lagere rente op de dollarschulden van emerging 
markets. 
Het relatieve rendement lag 1,15 procentpunt onder het 
marktrendement. Het lagere rendement is onder andere 
te wijten aan de obligaties in lokale valuta die het fonds 
in portefeuille heeft. Het rendement daarop ondervond 
negatieve gevolgen van de aanzienlijke daling van de 
USD.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten een gematigd positief rendement, hoger 
dan de rendementen in de VS en Europa, maar lager dan 
het verwachte langetermijnrendement. De 
verwachtingen moeten worden gezien binnen de context 
van de oplopende rente op Amerikaanse staatsleningen 
die wij verwachten als gevolg van een toenemende groei 
in de VS. De oplopende rente zal naar verwachting 
worden tegengewerkt door een verkleining van de 
rentespread tussen de emerging markets en de VS. 
Aangezien de rentespread al op een relatief laag niveau 
ligt, verwachten wij echter als geheel genomen een 
stijging van de gemiddelde rente over de dollarschulden 
van emerging markets. 

Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 

aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. Als lokale valutakoersen 
gaan dalen ten opzichte van de DKK, zal dat tot lagere 
rendementen leiden. 
 
Veel landen op de nieuwe obligatiemarkten ondervinden 
flinke steun van een laag schuldenpeil en een verstandig 
economisch beleid. Als echter de Europese 
schuldencrisis zich uitbreidt en gaat escaleren, kan dat 
leiden tot algehele onzekerheid en daarmee tot 
koersdalingen in landen op de nieuwe markten. Dat zal 
vooral het geval zijn bij landen met een hoge rente met 
een zware schuldenlast en een onhoudbaar economisch 
beleid. Ook stevige rentestijgingen in de VS kunnen 
negatief doorwerken in het rendement vanwege de 
kleine credit spreads op dit moment. Een algehele 
verzwakking van de USD ten opzichte van de DKK zal 
normaal gesproken ook leiden tot een daling in de 
waarde van de lokale valuta's op de nieuwe markten, 
wat dan weer een negatieve uitwerking zal hebben op 
het rendement. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
instabieler blijken te zijn dan op andere markten. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Beleggingen in lokale valuta's op de nieuwe 
markten worden in principe niet afgedekt. Beleggingen 
in alle andere valuta's worden in principe afgedekt naar 
de EUR.  
 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261910 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 februari 2000 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark JP Morgan Emerging Markets 

Bond Index (EMBI) Global 
Diversified (gehedged naar de 
EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in 
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obligaties die zijn uitgegeven 
door landen die een 
ontwikkeling doormaken van 
ontwikkelingsland naar 
geïndustrialiseerd land, primair 
in de regio's Latijns-Amerika, 
Oost-Europa, het Verre Oosten 
en Afrika. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog tot hoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van 
aanzienlijke variatie in de 
marktwaarde van het vermogen. 
Daartegenover staat een hoger 
verwacht rendement op de 
langere termijn. 

Risicoklasse 5 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Emerging Local Market Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
2,08% tegen -1,04% voor de benchmark. Het 
marktrendement is laag als we kijken naar onze 
verwachting aan het begin van het jaar. Het relatieve 
rendement lag 1,04 procentpunt onder het 
marktrendement. Wij deden het onder andere slechter 
dan de markt doordat het belang van het fonds in 
belastbare Braziliaanse obligaties, ondanks een 
aanzienlijke extra rente, een lager rendement opleverde 
dan de overeenkomstige niet-belastbare obligaties.  
Het lage absolute rendement is primair het gevolg van 
de aanzienlijke daling van de USD ten opzichte van de 
DKK. De daling had een negatieve uitwerking op het 
rendement vanwege een positieve correlatie tussen de 
USD en de gemiddelde valutakoersen voor de emerging 
markets. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten voor het tweede halfjaar van 2011 een 
solide rendement. Die positieve verwachting heeft 
enerzijds te maken met de stabiele marktrentes die wij 
verwachten en anderzijds met de door ons verwachte 
stabilisatie van de USD na de daling in het eerste 
halfjaar. De verwachtingen ten aanzien van stabiele 
marktrentes moeten worden gezien in het licht van de 
groei en de inflatie, die naar ons oordeel over hun 

hoogtepunt heen zijn, en het feit dat de centrale banken 
binnenkort zullen stoppen met het verhogen van de 
belangrijkste rentetarieven. De ontwikkeling van de 
valutakoersen zal naar verwachting een gematigd 
positieve bijdrage leveren aan het rendement als geheel. 

Actuele risico's 
Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het totale rendement. Als 
de kredietwaardigheid van de emittent verslechtert of 
als een emittent niet in staat is om de rente en aflossing 
te betalen, zal dat een negatieve uitwerking hebben op 
het rendement. Ook algehele onzekerheid of een gebrek 
aan liquiditeit op de markt kunnen het totale rendement 
in negatieve zin beïnvloeden. Als lokale valutakoersen 
gaan dalen ten opzichte van de DKK, zal dat tot lagere 
rendementen leiden. 
 
Veel landen op de nieuwe obligatiemarkten ondervinden 
flinke steun van een laag schuldenpeil en een verstandig 
economisch beleid. Als echter de Europese 
schuldencrisis zich uitbreidt en gaat escaleren, kan dat 
leiden tot algehele onzekerheid met koersdalingen in 
landen op de nieuwe markten. Dat zal vooral het geval 
zijn bij landen met een hoge rente met een zware 
schuldenlast en een onhoudbaar economisch beleid. Een 
algehele verzwakking van de USD ten opzichte van de 
DKK zal normaal gesproken ook leiden tot een daling in 
de waarde van de lokale valuta's op de nieuwe markten, 
wat dan weer een negatieve uitwerking zal hebben op 
het rendement. We zien dat er in toenemende mate 
sprake is van interventies op de valutamarkten, wat ook 
een negatieve invloed kan hebben op de rendementen. 
Op dit moment bestaat bovendien het gevaar dat een 
reeks centrale banken de rente pas laat gaat verhogen, 
met toenemende inflatie en koersdalingen als gevolg. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in bedrijfsobligaties zijn riskanter dan 
beleggingen in staatsobligaties. Beleggingen in kleine en 
nieuwe markten kunnen instabieler blijken te zijn dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Valutakoersrisico's worden in principe afgedekt 
naar de EUR.  
 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
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Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060009751 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 13 juni 2005 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark JP Morgan Government Bond 

Index – Emerging Markets – 
Diversified Unhedged – EUR 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in 

obligaties en 
geldmarktinstrumenten in 
lokale valuta's in  
landen die een ontwikkeling 
doormaken van 
ontwikkelingsland naar 
geïndustrialiseerd land, met 
name in Latijns-Amerika, Azië, 
Oost-Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 4 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
High Yield Corporate Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
3,16% bij een marktrendement van 4,43%. Het 
rendement van het fonds bleef daarmee 1,27 
procentpunt achter bij het marktrendement. 
Het marktrendement ligt in de lijn der verwachting als 
we kijken naar de risico's die wij constateerden aan het 
begin van het jaar. Het fonds deed het met name 
slechter dan de markt door één gebeurtenis; het bedrijf 
Sino Forest werd beschuldigd van boekhoudkundige 
fraude, wat tot grote koersdalingen leidde op de 
obligaties van het bedrijf.  

 
In de loop van het halfjaar was onze inschatting tevens 
dat obligaties met een lage kredietwaardigheid het beter 
zouden doen dan obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. De twee groepen genereerden min 
of meer hetzelfde rendement, zodat deze positie geen 
compensatie kon vormen voor het kostenpercentage van 
het fonds.  
 
Over het algemeen is het echter een goed halfjaar 
geweest voor bedrijfsobligaties, die een fraai rendement 
lieten zien in vergelijking met andere activaklassen. 
Bedrijfsobligaties ondervonden met name steun van een 
bijzonder lage wanbetalingsgraad voor obligaties. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Onze verwachting is dat de marktontwikkeling primair 
zal worden bepaald door de algehele ontwikkeling van de 
rente, de economische opleving, de Europese 
staatsschuldencrisis en bedrijven die waarschijnlijk 
meer zullen gaan investeren. Wij verwachten dat de 
markt een positief rendement zal genereren. De 
activaklasse weet normaal gesproken in de meeste 
scenario's goed te presteren. Op dit moment zien we 
lage staatsrentes in de VS, Duitsland en op veel andere 
plaatsen. Bedrijfsobligaties varen daar wel bij. Wij 
verwachten echter dat de rente op Duitse en 
Amerikaanse staatsleningen in de loop van 2011 zal 
gaan stijgen door een toenemende economische groei in 
de VS.  
 
Bedrijven richten zich echter nog altijd op het vermijden 
van al te grote risico's, een voorzichtigheid die in de loop 
van 2011 in zekere mate zal blijven voortbestaan. Deze 
combinatie van factoren zal in de loop van 2011 gaan 
zorgen voor kleinere rentespreads. 

Actuele risico's 
Als de economische groei een negatieve ontwikkeling 
laat zien, kunnen de rentespreads en de rentes op 
bedrijfsobligaties gaan oplopen. Een negatieve groei kan 
er zo toe leiden dat het rendement teleurstellend uitpakt 
ten opzichte van het door ons verwachte positieve 
rendement voor 2011. Tegelijkertijd zijn de rentespreads 
voor de obligaties van het fonds gevoelig voor de 
schokken of risico's waar de financiële markten verder 
mee te maken kunnen krijgen. In het voorjaar van 2011 
zagen we dat er onrust ontstond, onder andere ten 
aanzien van het vermogen van Griekenland om aan zijn 
schuldverplichtingen te voldoen. Als iets dergelijks in 
het twee halfjaar gebeurt, kan dat ook negatieve 
gevolgen hebben voor de rendementsontwikkeling bij de 
obligaties van het fonds. 

Let op 
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In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in bedrijfsobligaties zijn riskanter dan 
beleggingen in staatsobligaties. Beleggingen in kleine en 
nieuwe markten kunnen instabieler blijken te zijn dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Valutakoersrisico's worden in principe afgedekt 
naar de EUR.  
 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262728 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 19 november 2001 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 25% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate 
Index, BB-B rated (in EUR),  

 50% Merrill Lynch Global 
High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR)  

 25% Merrill Lynch Euro High 
Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (in EUR). 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in wereldwijde 

bedrijfsobligaties. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog tot hoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van 
aanzienlijke variatie in de 
marktwaarde van het vermogen. 
Daartegenover staat een hoger 
verwacht rendement op de 
langere termijn. 

Risicoklasse 5 
Risicocategorie Geel 

 

Jyske Invest 
High Grade Corporate Bonds 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
1,27% tegen 1,17% voor de benchmark. Het relatieve 
rendement lag 0,10 procentpunt boven het 
marktrendement.  
Het marktrendement ligt in de lijn der verwachting als 
we kijken naar de risico's die wij constateerden aan het 
begin van het jaar. De reden dat het fonds het in de loop 
van het halfjaar beter deed dan de markt, was primair de 
keuze van obligaties. Voor bedrijfsobligaties met een 
hoge rating werd het halfjaar hoofdzakelijk gekenmerkt 
door drie factoren: de crisis in Noord-Afrika, de Europese 
schuldencrisis en de Amerikaanse groei. Deze drie 
factoren droegen ertoe bij dat de rente op Duitse 
staatsobligaties min of meer het hele halfjaar 
onveranderd bleef, zodat de rendementsontwikkeling 
primair te maken heeft met de doorlopende bijschrijving 
van rente. De obligaties van het fonds in onder andere 
het verzekeringswezen hadden een positieve uitwerking 
op de rendementsontwikkeling van het fonds. Over het 
algemeen wordt het rendement op obligaties met een 
hoge rating beïnvloed door de lage rente en de relatief 
kleine rentespread van de activaklasse.  
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij verwachten dat de markt een laag positief 
rendement zal genereren. Normaal gesproken doet de 
activaklasse het goed in een scenario met een lage 
economische groei en een dalende tot stabiele Duitse 
staatsrente. We hebben op dit moment te maken met 
een lage Duitse staatsrente die naar onze verwachting 
het komende halfjaar zal gaan stijgen, zij het dan licht. 
Wij verwachten deze stijging omdat de situatie omtrent 
de staatsschuldencrisis en de economische ontwikkeling 
in een wat rustiger vaarwater komt. Van de andere kant 
verwachten wij als gevolg van het bovenstaande ook dat 
de rentespread kleiner zal worden, ongeveer in dezelfde 
orde van grootte.  

Actuele risico's 
Als de economische groei een negatieve ontwikkeling 
laat zien, kunnen de rentespreads en de rentes op 
bedrijfsobligaties gaan oplopen. Een negatieve groei kan 
er zo toe leiden dat het rendement teleurstellend uitpakt 
ten opzichte van het door ons verwachte positieve 
rendement voor 2011. Tegelijkertijd zijn de rentespreads 
voor de obligaties van het fonds gevoelig voor de 
schokken of risico's waar de financiële markten verder 
mee te maken kunnen krijgen. In het voorjaar van 2011 
zagen we dat er onrust ontstond, onder andere ten 
aanzien van het vermogen van Griekenland om aan zijn 
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schuldverplichtingen te voldoen. Als iets dergelijks in 
het tweede halfjaar gebeurt, kan dat negatieve gevolgen 
hebben voor de rendementsontwikkeling bij de 
obligaties van het fonds.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in bedrijfsobligaties zijn riskanter dan 
beleggingen in staatsobligaties. Beleggingen in kleine en 
nieuwe markten kunnen instabieler blijken te zijn dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Valutakoersrisico's worden in principe afgedekt 
naar de EUR.  
 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060194207 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 23 oktober 2009 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 50% Merrill Lynch EMU 
Corporates, Non-Financial 
Index  

 50% Merrill Lynch EMU 
Corporate Index, Ex Tier 1 & 
Upper Tier 2 & Lower Tier 2 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in bedrijfsobligaties met 

de EUR als functionele valuta. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van enige variatie 
in de marktwaarde van het 
vermogen. Daartegenover staat 
een hoger verwacht rendement 
op de langere termijn. 

Risicoklasse 3 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Danish Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
7,23% tegen -6,64% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,59 procentpunt onder 
het marktrendement.  
 
De aandelenmarkten lieten in het eerste halfjaar een 
gemengd beeld zien, waarbij er met name aandacht was 
voor schuldenproblematiek en economische cijfers die 
niet eenduidig waren. De cijfers voor Deense 
ondernemingen zagen er over het algemeen positief uit 
en de vooruitzichten voor 2011 zijn nog altijd positief 
met fraaie groeiverwachtingen. 
 
Bij de grote aandelen ging de aandacht met name uit 
naar de aankoop van Danisco door Dupont. De aankoop 
leverde de aandeelhouders van Danisco een koerswinst 
op van 40%. Andere aandelen die goed presteerden, 
waren de verzekeraars en Lundbeck. Onderaan lieten 
Pandora, Vestas en Danske Bank de grootste dalingen 
zien. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten dat de markt heen en weer zal blijven 
bewegen tussen enerzijds de nervositeit door de 
schuldenproblematiek in de Zuid-Europese landen plus 
de zorgen ten aanzien van de kracht van de economische 
groei de komende jaren en anderzijds de zeer positieve 
ontwikkeling die we zagen bij de winsten en de 
schuldenposities van Deense ondernemingen.  Er zal ook 
sterk worden gekeken naar de economische 
ontwikkeling in de VS en in China, terwijl de komende 
parlementsverkiezingen in Denemarken van invloed 
kunnen zijn op de Deense aandelenmarkt.  
 
In onze optiek is de Deense aandelenmarkt heel redelijk 
geprijsd. Het vooruitzicht van verdere winstgroei in 
2011 en een lage financieringsrente voor bedrijven biedt 
aardig wat potentieel voor de aandelenmarkten, ook al 
stellen de hierboven beschreven balanceerkunsten 
grotere schommelingen in het vooruitzicht dan 
voorheen. Met het oog op de grote koersdalingen die we 
in de loop van de zomer op de aandelenmarkten hebben 
gezien, verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel 
een negatief rendement op de aandelenmarkten.  
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Actuele risico's 
Economische onevenwichtigheden kunnen in 2011 een 
negatieve uitwerking hebben op de aandelenmarkten. In 
de VS ging de poging om groei te creëren ten koste van 
grotere schulden en tekorten. De bezuinigingen in een 
reeks Europese landen brengen gevaar met zich mee 
voor een economische terugval. Op de nieuwe markten 
kan de hoge groei leiden tot angst voor oververhitting, 
zeepbellen en inflatie. Met name de Chinese 
huizenmarkt vormt een potentieel risico.  
 
De valutamarkten kunnen ook in 2011 weer grote 
invloed hebben op het rendement, gezien het grote 
exportaandeel bij een reeks Deense ondernemingen. De 
onenigheid van landen rond valutakoersen kan leiden tot 
interventies, kapitaalcontrole en protectionisme. Een 
escalatie van de schuldencrisis in Europa vormt het 
grootste risico voor de EUR. 
 
Bij de normalisering van het monetaire en 
begrotingsbeleid door centrale banken en politici is het 
balanceren geblazen, wat tot grote nervositeit kan 
leiden. Als geheel genomen zijn in onze optiek de risico's 
op de wereldwijde markten groter dan normaal en liggen 
er daarom grotere koersschommelingen in het verschiet. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de DKK niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260789 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1997 

Functionele valuta Deense kronen (DKK) 
Benchmark OMX Copenhagen CAP GI incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 

 Belegt over een breed front in 
Deense aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Swedish Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
1,83% tegen -1,25% voor de benchmark. Het rendement 
kende een negatieve ontwikkeling als we kijken naar de 
marktomstandigheden die wij constateerden aan het 
begin van het jaar. Het rendement van het fonds lag 
0,59 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het met name slechter dan de markt als gevolg van onze 
selectie van aandelen. 

Het eerste halfjaar eindigde vrijwel zoals het begon, 
maar in de tussentijd was er wel degelijk beweging. Het 
onderliggende optimisme werd voortdurend op de proef 
gesteld door onder andere politieke onrust in Noord-
Afrika, de aardbeving in Japan en zeker ook de 
economische situatie in Griekenland die voor 
aanhoudende onrust zorgde. De angst voor een mogelijk 
staatsbankroet zorgde voor terughoudendheid bij 
beleggers en zelfs Zweden wist niet aan koersdalingen 
te ontkomen.  
We wisten dit halfjaar met name te profiteren van 
Betsson, aanbieder van online spellen. Het aandeel liet 
een stijging zien van 35%. Ook papierproducent Billerud 
deed het goed met een koersstijging van 20%. Daar 
stonden koersdalingen tegenover voor onder andere 
Duni (-12%), dat onder andere servetten maakt, en 
oliebedrijf PA Resources (-47%). 

 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
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De economische vooruitzichten zijn in Zweden en de rest 
van Scandinavië nog altijd beter dan voor veel andere 
delen van Europa. Veel bedrijven profiteren bovendien 
van de exposure ten aanzien van de nieuwe markten, 
waar bijvoorbeeld de vraag naar westerse 
consumptiegoederen nog vele jaren door zal blijven 
stijgen. Met het oog op de grote koersdalingen die we in 
de loop van de zomer op de aandelenmarkten hebben 
gezien, verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel 
een negatief rendement op de aandelenmarkten.  
 
Actuele risico's 
Op korte termijn zal er met name worden gekeken naar 
de ontwikkelingen in Griekenland, die daarmee nog 
steeds van invloed kunnen zijn op de bereidheid van 
beleggers om Europese aandelen te kopen, ook Zweedse.  
 
De ontwikkeling van de economie in Europa is direct van 
invloed op de winstmogelijkheden voor veel Zweedse 
bedrijven en daarmee ook op de ontwikkeling van de 
aandelenmarkt. Hoewel de Scandinavische economieën 
er veel beter voorstaan dan een aantal Zuid-Europese 
landen, is de vraag hoe er in de betreffende landen met 
de staatsschuldencrises worden omgegaan nog steeds 
doorslaggevend. De broekriem moet hoe dan ook worden 
aangehaald, met een logische economische vertraging 
tot gevolg. 
 
De ogen zullen ook gericht zijn op de VS, waar prille 
tekenen zichtbaar waren van een vertraging in de groei. 
Tevens zal er worden gekeken naar de nieuwe markten, 
waar de inflatie een remmende uitwerking dreigt te 
krijgen op de groei in bijvoorbeeld China. 
Ook schommelingen in de valutakoersen vormen een 
risico. Zij kunnen van invloed zijn op het rendement op 
de Europese aandelen. Veranderingen in de SEK werken 
door in het concurrentievermogen van de bedrijven ten 
opzichte van Europese en Amerikaanse concurrenten.  
Bovendien kan een eventuele stijging van de momenteel 
historisch lage korte rente een negatieve uitwerking 
hebben op de aandelen. 
 
De prijsstelling van de Zweedse aandelen is nog steeds 
redelijk ondanks de aanzienlijke koersstijgingen in 2010. 
De koers voor Zweedse aandelen ligt over het algemeen 
echter wel hoger dan het bredere Europese gemiddelde. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 

dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de SEK niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260862 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1997 

Functionele valuta Zweedse kronen (SEK) 
Benchmark OMX Stockholm All-Share Index 

incl. nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in Zweedse 

aandelen. De beleggingen 
worden verspreid over vele 
verschillende branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
German Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
5,64% tegen 5,94% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,30 procentpunt onder 
het marktrendement.  
 
De aandelenmarkten lieten in het eerste halfjaar een 
gemengd beeld zien, waarbij er met name aandacht was 
voor schuldenproblematiek en economische cijfers die 
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niet eenduidig waren. Duitsland is echter nog steeds een 
van de sterkste landen van Europa. Het land plukt nu de 
vruchten van de jarenlange terughoudendheid in de 
loonontwikkeling en een bijzonder sterke industrie (met 
name de productie van auto's) en chemische sector. 
Tegelijkertijd zijn de Duitsers erin geslaagd om stevige 
posities op te bouwen op veel nieuwe markten, 
waardoor het land minder afhankelijk is van de 
ontwikkeling in Europa dan veel andere Europese 
landen. We wisten met name te profiteren van onze 
bedrijven op het gebied van telefonie en auto's, zoals 
Freenet en Leoni. 
 
Daar stond tegenover dat bedrijven die iets met de 
Europese schuldencrisis te maken hadden, het 
rendement omlaag trokken. Een voorbeeld hiervan is 
met name de financiële sector. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij verwachten dat de ontwikkeling in de VS, en met 
name op de Amerikaanse huizen- en arbeidsmarkten, 
doorslaggevend zal zijn voor de groei in 2011, en 
daarmee ook voor de stemming op de aandelenmarkten. 
Wij verwachten tevens dat er een sleutelrol zal zijn 
weggelegd voor de Amerikaanse centrale bank (de FED). 
De dosering van het Amerikaanse monetaire beleid zal 
nauwlettend in het oog worden gehouden. Voor 
Duitsland is het ook zaak om de Zuid-Europese 
schuldencrisis te volgen, die bij een verdere escalatie de 
positieve ontwikkeling mede kan laten ontsporen.  
 
In onze optiek zijn de aandelenmarkten wereldwijd heel 
redelijk geprijsd. Het vooruitzicht van verdere winstgroei 
in 2011 en een lage financieringsrente voor bedrijven 
biedt aardig wat potentieel voor de aandelenmarkten, 
ook al stellen de genoemde balanceerkunsten voor het 
beleid grotere schommelingen in het vooruitzicht dan 
voorheen.  

Actuele risico's 
Economische onevenwichtigheden kunnen in 2011 een 
negatieve uitwerking hebben op de aandelenmarkten. In 
de VS ging de poging om groei te creëren ten koste van 
grotere schulden en tekorten. De bezuinigingen in een 
reeks Europese landen brengen gevaar met zich mee 
voor een economische terugval. Op de nieuwe markten 
kan de hoge groei leiden tot angst voor oververhitting, 
zeepbellen en inflatie. Met name de Chinese 
huizenmarkt vormt een potentieel risico.  
De valutamarkten kunnen in 2011 weer van groot 
belang zijn voor het rendement. De onenigheid van 
landen over valutakoersen kan leiden tot interventies, 
kapitaalcontrole en protectionisme. Een escalatie van de 
schuldencrisis in Europa vormt het grootste risico voor 
de EUR en daarmee ook voor Duitsland.  

 
Bij de normalisering van het monetaire en 
begrotingsbeleid door centrale banken en politici is het 
balanceren geblazen, wat tot grote nervositeit kan 
leiden. Als geheel genomen zijn in onze optiek de risico's 
op de wereldwijde markten groter dan normaal en liggen 
er daarom grotere koersschommelingen in het verschiet. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260433 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 februari 1997 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark MSCI Germany 10/40 incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

Duitse aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 
Risicocategorie Geel 
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Jyske Invest 
Japanese Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
2,45% tegen -5,16% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 2,72 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen. 
 
In het eerste halfjaar liet de Japanse markt een gemengd 
beeld zien. Nadat het jaar goed van start was gegaan, 
werd de positieve stemming in maart onderuit gehaald 
door de aardbeving. Hoewel bij de aardbeving geen 
gebieden werden getroffen met veel industrie, ontstond 
er toch angst voor een mogelijke aantasting van de 
toeleveringsketens van de Japanse industrie. 
Het feit dat het fonds het beter deed dan de benchmark 
is dan ook primair te danken aan een goede selectie van 
aandelen met een brede spreiding over meerdere 
sectoren. 
 
Daar stond tegenover dat bedrijven met exportbelangen, 
met name binnen de technologiesector, het rendement 
omlaag trokken.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten dat de aandacht in Japan vooral uit zal 
gaan naar de wederopbouw na de aardbeving, waar een 
enorme opgave ligt te wachten. De eerste indicaties zijn 
positief, aangezien de productie bij de meeste getroffen 
bedrijven weer op het normale niveau ligt. Een reeks 
Japanse bedrijven heeft er echter als gevolg van de 
aardbeving voor gekozen de winstverwachtingen voor 
het jaar als geheel fors naar beneden bij te stellen. 
Daardoor zijn er in onze ogen meer mogelijkheden 
ontstaan voor positieve verrassingen in de rest van het 
boekjaar, mits er geen verdere verslechtering optreedt 
van de wereldeconomie. De verwachting heeft te maken 
met de bijzonder behoudende schattingen waar Japanse 
bedrijven bekend om staan. 
 
In onze optiek zijn de aandelenmarkten wereldwijd heel 
redelijk geprijsd. Het vooruitzicht van verdere winstgroei 
in 2011 en een lage financieringsrente voor bedrijven 
biedt aardig wat potentieel voor de aandelenmarkten, 
ook al leiden de onzekerheden op de markt tot grotere 
schommelingen dan voorheen.  
 
Actuele risico's 

Economische onevenwichtigheden kunnen in 2011 een 
negatieve uitwerking hebben op de aandelenmarkten. In 
de VS ging de poging om groei te creëren ten koste van 
grotere schulden en tekorten. De bezuinigingen in een 
reeks Europese landen brengen gevaar met zich mee 
voor een economische terugval. Op de nieuwe markten 
kan de hoge groei leiden tot angst voor oververhitting, 
zeepbellen en inflatie. Met name de Chinese 
huizenmarkt vormt een potentieel risico.  
 
De valutamarkten kunnen in 2011 weer van groot 
belang zijn voor het rendement. De onenigheid van 
landen rond valutakoersen kan leiden tot interventies, 
kapitaalcontrole en protectionisme. Een escalatie van de 
schuldencrisis in Europa vormt het grootste risico voor 
de EUR.  
 
Bij de normalisering van het monetaire en 
begrotingsbeleid door centrale banken en politici is het 
balanceren geblazen, wat tot grote nervositeit kan 
leiden. Als geheel genomen zijn in onze optiek de risico's 
op de wereldwijde markten groter dan normaal en liggen 
er daarom grotere koersschommelingen in het verschiet. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de JPY niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260516 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1997 

Functionele valuta Japanse yen (JPY) 
Benchmark MSCI Japan Index incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

Japanse aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
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branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
US Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
7,10% tegen 5,88% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 1,22 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen. 
De positieve marktontwikkeling dit jaar kreeg 
uitsluitend vorm in de eerste drie maanden van het jaar. 
Waar het eerste kwartaal met name werd gekenmerkt 
door optimisme over de economische opleving, werd het 
tweede kwartaal meer gekenmerkt door zorgen over een 
lagere economische groei. Dat leidde tot fraaie 
koersstijgingen in het eerste kwartaal, terwijl het 
rendement voor het tweede kwartaal op nul lag.  
Als we naar de sectoren kijken, heeft met name de 
gezondheidszorg het dit jaar goed gedaan. Dit komt 
primair door grote koersstijgingen bij de zogenaamde 
HMO's (Health Maintenance Organizations), 
zorgverzekeraars in de VS. De HMO's wisten goed te 
profiteren van meer duidelijkheid over de gevolgen van 
de hervormingen in de Amerikaanse gezondheidszorg. 
De HMO's behoorden tot de bedrijven die, zo luidden de 
verwachtingen, getroffen zouden worden door een 
aantal bezuinigingen en wijzigingen in het kader van de 
hervormingen. De gevolgen voor de uiteindelijke 
resultaten lijken nu echter een stuk minder groot te zijn 
dan werd gevreesd.  
De slechtst presterende sector in het eerste halfjaar 
waren de financials. De banken hadden het in meerdere 
opzichten zwaar te verduren; zwakke economische 
cijfers, de aanhoudende zwakte op de huizenmarkt en de 

onzekerheid rond het toekomstige regelgevingskader 
voor de branche.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
De prijsstelling voor de Amerikaanse aandelen ligt in 
lijn met het historisch gemiddelde en lijkt daarom 
niet overtrokken. Tegelijkertijd hebben analytici een 
winststijging ingecalculeerd voor dit jaar en volgend 
jaar. Met het oog op de grote koersdalingen die we in de 
loop van de zomer op de aandelenmarkten hebben 
gezien, verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel 
een negatief rendement op de aandelenmarkten.  
 
Actuele risico's 
Wij verwachten dat de aandelenmarkten gekenmerkt 
zullen worden door de twijfel die momenteel heerst 
onder beleggers. De zorgen hebben betrekking op de 
kracht van de economische opleving en de vraag in 
hoeverre de bedrijven nog in staat zijn zich zodanig aan 
te passen dat de positieve ontwikkeling van de winsten 
kan doorgaan. Onze verwachting is daarom dat de 
aandelenmarkten extra gevoelig zullen zijn voor de 
cijfers en financiële verslagen van de komende 
maanden.  
 
De macro-economische cijfers waren de afgelopen 
maanden teleurstellend. Daar staat tegenover dat tot 
dusverre slechts enkele Amerikaanse bedrijven hun 
winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld, en 
dan vaak ook nog in verband met leveringsproblemen 
door de overstromingen in Japan. Diverse Europese 
bedrijven hebben hun groeiramingen al wel verlaagd. 
Het wordt dus interessant om te kijken hoe het 
aanstaande cijferseizoen eruit zal komen te zien voor de 
Amerikaanse bedrijven.  
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 
 Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
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Fondstype Geeft rechten van deelneming 
uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261167 

Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 maart 1999 
Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 

Benchmark MSCI USA Index incl. 
nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

Amerikaanse aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Chinese Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
0,52% tegen 0,93% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,41 procentpunt onder 
het marktrendement. Wij deden het met name slechter 
dan de markt als gevolg van onze selectie van aandelen. 
 
De Chinese aandelen stonden onder druk, en wel door 
drie factoren: een zwakkere economische groei, de 
aanscherping van het beleid en een oplopende inflatie. 
En dat in een dusdanige omvang dat er angst ontstond 
voor een harde landing met groeicijfers die meerdere 
procentpunten lager liggen dan nu. 
De inflatie liep op, onder andere door de wereldwijd 
stijgende grondstofprijzen. De grote politieke 
omwentelingen in Noord-Afrika leidden in februari, 
maart en april tot aanzienlijk stijgende olieprijzen. Ook 
een aantal lokale omstandigheden, met name 

gerelateerd aan het weer, stuwden echter de 
groenteprijzen en meest recent ook de varkensprijzen 
omhoog.  
 
De oplopende inflatie leidde ertoe dat de Chinese 
centrale bank in het eerste halfjaar een groot aantal 
restrictieve maatregelen nam op monetair gebied. De 
regering sloot zich hierbij aan met een aanscherping van 
het beleid op de huizenmarkt, waar de maximale lening 
voor het tweede huis werd verlaagd, terwijl voor de 
aanschaf van een tweede huis ook eisen werden gesteld 
ten aanzien van de lokale binding. Het ging hierbij om 
initiatieven om de speculatieve vraag te remmen, terwijl 
er flink vaart werd gezet achter de sociale woningbouw.  
 
Tegelijkertijd zagen we een zwakke ontwikkeling bij een 
reeks toonaangevende indicatoren voor de groei. In mei 
daalde de autoverkoop ten opzichte van het jaar 
daarvoor, terwijl het economische vertrouwen bij 
inkoopmanagers in de industrie al sinds het begin van 
het jaar aan het dalen is. Ook de ramingen van analytici 
werden in mei en juni naar beneden bijgesteld. 
De lichtpuntjes van dit halfjaar waren de 
kapitaalinvesteringen en de particuliere consumptie. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
We verwachten voor het tweede halfjaar van 2011 een 
betere stemming als de inflatie zijn hoogtepunt heeft 
gehad en het einde van het restrictieve monetaire beleid 
zich aandient.  
 
Talrijke indicatoren liggen nu op het door de regering 
gewenste niveau. Zo ligt onder andere de groei van de 
geldhoeveelheid weer in lijn met de groei van het BBP en 
is de stijging van de huizenprijzen niet meer zo explosief. 
Dat betekent vermoedelijk dat de aanscherpingen achter 
de rug zijn. 
 
De prijsstelling ligt voor de Chinese aandelen lager dan 
voor de aandelen wereldwijd, terwijl de groei op termijn 
hoger is. Wij verwachten geen sterke groeivertraging in 
China, omdat China in onze ogen in zijn begrotings- en 
monetaire beleid flexibel genoeg is om te komen met 
stimuleringsmaatregelen als de wereldwijde economie 
tot stilstand komt. De Chinese consumenten 
ondervinden steun van loonstijgingen en een lage 
leverage. 
 
Actuele risico's 
Het grootste risico is een neerwaartse afbuiging van de 
wereldwijde groei, waardoor beleggers wereldwijd hun 
toevlucht zullen nemen tot veiliger beleggingen.  
 
Verder kan een aanzienlijke toename van de inflatie de 
Chinese centrale bank aanzetten tot renteverhogingen, 
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strenge reserve-eisen en lage leenquota, die de 
economische activiteit in China zullen afremmen.  
 
De huizenprijzen in de grote steden van China hebben te 
maken met een speculatieve vraag en er bestaat gevaar 
voor prijsdalingen en vermogensverlies voor eigenaren. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262801 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 3 januari 2003 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 
Benchmark MSCI China 10/40 Index incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

Chinese aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 

Risicocategorie Geel 

 
 
 
Jyske Invest 
Indian Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
10,24% tegen -8,18% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 2,06 procentpunt onder 
het marktrendement. We deden het met name slechter 
dan de markt door onze selectie van aandelen en een 
algehele overweging in rentegevoelige aandelen. 
 
Alle steunpilaren die de Indiase economie door de 
financiële crisis hielpen, stonden in het eerste halfjaar 
van 2011 te wankelen. 
Ten eerste verdwenen de politieke stabiliteit en de 
hervormingsdynamiek die we sinds het aantreden van 
de huidige regering in 2009 hadden gezien. Door diverse 
schandalen kwamen de hervormingen tot stilstand en 
verzwakte de ontwikkeling van de 
overheidsinvesteringen. 
 
De ontwikkeling van de grondstofprijzen sloeg om en liet 
in het eerste halfjaar een aanzienlijke stijging zien nadat 
het oproer in Noord-Afrika vooral de olieprijs had 
opgestuwd. India importeert 80% van de olie die het 
land verbruikt, zodat het land zwaar te lijden had onder 
de stijgingen van de olieprijs. De inflatie schoot omhoog 
en de overheidsbegroting kwam onder druk te staan 
door oplopende subsidies. 
 
Dat leidde ertoe dat het monetaire beleid moest worden 
aangescherpt. De Indiase centrale bank (de Reserve 
Bank of India) verhoogde de rente in het eerste halfjaar 
in totaal vier keer. Dit gebeurde onder andere in mei, 
met een verrassende verhoging van 0,5 procentpunt. 
 
De inflatie leidde tot een teleurstellende 
winstontwikkeling voor de Indiase bedrijven, waarbij 
met name de ontwikkeling van de marge voor 
onaangename verrassingen zorgde. De winsten van 
bedrijven hadden te lijden onder stijgende inputprijzen, 
hogere rentelasten en oplopende loonkosten.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
We verwachten voor het tweede halfjaar van 2011 een 
betere stemming als de inflatie zijn hoogtepunt heeft 
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gehad en het einde van het restrictieve monetaire beleid 
zich aandient.  
Qua hervormingen kan de politieke activiteit alleen nog 
maar beter worden, zodat op dat front alle activiteiten 
positief zijn voor de markt. 
 
Ook verwachten wij een betere stemming op de 
wereldwijde markten, in lijn met de oplossing van de 
Zuid-Europese schuldenproblematiek en een algehele 
opleving van de wereldeconomie. 
 
Actuele risico's 
Het grootste risico is een neerwaartse afbuiging van de 
wereldwijde groei, waardoor beleggers wereldwijd hun 
toevlucht zullen nemen tot veiliger beleggingen.  
 
Tegelijkertijd kan een stevige toename van de inflatie de 
Indiase centrale bank nopen tot aanzienlijke 
renteverhogingen, wat een rem zal zetten op de 
economische activiteit.  
Met name structurele inflatie door problemen met 
bottlenecks in de Indiase economie zal de 
aandelenmarkten onder druk zetten met structureel 
hogere renteniveaus en lagere winstmarges. Het Indiase 
begrotingstekort maakt het land afhankelijk van 
doorlopende emissies van staatsobligaties. 
Rentestijgingen kunnen de regering aanzetten tot 
bezuinigingen en de groei afremmen. 
 
Politieke onrust kan leiden tot stagnatie van het 
hervormingsbeleid en bureaucratische stagnatie, 
waardoor ook overheidsinvesteringen stilvallen. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 
ISIN-code DK0016270820 

Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 12 december 2003 
Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 

Benchmark MSCI 10/40 India Index incl. 
nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in een reeks bedrijven 

met India als thuisbasis. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Turkish Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
15,20% tegen -14,27% voor de benchmark. Het verlies is 
echter voor het grootste deel te wijten aan een daling 
van de TRY (Turkse lira) ten opzichte van de DKK. De 
Turkse valuta zakte in het eerste halfjaar van 2011 met 
circa 12% in. Het marktrendement is negatief als we 
kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,93 procentpunt onder 
het marktrendement. 
 
In het eerste halfjaar van 2011 gebeurde er van alles. De 
onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft 
onder andere geleid tot hogere olieprijzen, wat in Turkije 
stevig doorwerkt omdat het land veruit het grootste deel 
van zijn olieverbruik importeert. Daarnaast ondervond 
de Turkse aandelenmarkt de gevolgen van de onrust in 
directe zin vanwege de geografische nabijheid van het 
land plus het feit dat diverse Turkse bedrijven belangen 
hebben in de onrustige regio's.  
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De schuldencrisis in de EU, en met name in Griekenland, 
is weer opgelaaid. Turkije is sterk afhankelijk van de 
stemming op de financiële markten en Turkse aandelen 
behoren normaal gesproken tot de eerste die 
buitenlandse beleggers verkopen als het risico op de 
financiële markten toeneemt.  
Er vonden in juni parlementsverkiezingen plaats en zoals 
verwacht won de AK-partij zonder al te veel drama. De 
AK-partij kreeg 49,9% van de stemmen en blijft in de 
regering. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
De markt reageerde direct positief op de 
verkiezingsoverwinning van de AK-partij, hoofdzakelijk 
vanwege het simpele feit dat de verkiezingen achter de 
rug zijn en de regeringspartij nu in alle rust kan 
doorwerken aan wezenlijke politieke hervormingen en 
hervormingen gericht op het economische systeem van 
het land. De AK-partij hoopte op meer dan 367 (van de 
550) zetels in het parlement, om daarmee de grondwet 
te kunnen wijzigen zonder referendum. Dit was een van 
de belangrijkste thema's in de aanloop naar de 
verkiezingen. De AK-partij wil de grondwet wijzigen, 
zodat de president meer macht krijgt dan nu het geval 
is. De uitvoerende macht ligt nu nog bij de premier. De 
AK-partij kreeg 326 zetels in het parlement en voor een 
wijziging van de grondwet is daarom een referendum 
vereist. Dat referendum zal naar verwachting ergens in 

de komende 12 maanden plaatsvinden. 
 
Wij verwachten voor 2011 nog altijd grote 
schommelingen op de aandelenmarkt. De aandelen zijn 
echter relatief aantrekkelijk geprijsd (op het historisch 
gemiddelde) in verhouding tot de eigen 
voorgeschiedenis. In vergelijking met de meeste andere 
nieuwe markten zijn de aandelen goedkoop. 
 
Actuele risico's 
De sterke binnenlandse groei heeft geleid tot een groot 
en toenemend tekort op de betalingsbalans. 
Tegelijkertijd is de kwaliteit van de financiering voor het 
tekort gedaald. Het tekort wordt in toenemende mate 
gefinancierd via portefeuille-instroom en leningen in 
plaats van rechtstreekse buitenlandse investeringen. 
Dat maakt Turkije kwetsbaar voor plotselinge 
veranderingen en crises in de wereldeconomie die van 
invloed zijn op de risicobereidheid van beleggers.  
 
Het monetaire beleid van de centrale bank heeft tot nu 
toe niet het gewenste effect gehad. Men is erin geslaagd 
de valuta omlaag te krijgen, maar met name de 
kredietgroei bij de banken is nog altijd te groot. In het 
laatste overzicht van de uitgeleende gelden bij de 
banken neemt de kredietgroei ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar toe met meer dan 36%. De doelstelling 

van de centrale bank is een kredietgroei van 25%. Indien 
de kredietgroei niet gaat dalen, wordt het lastig om het 
tekort op de betalingsbalans terug te dringen naar een 
aanvaardbaarder niveau. De verwachting in de markt is 
dat de centrale bank eind dit jaar zal beginnen met het 
verhogen van de rente. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060009835 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 13 juni 2005 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark MSCI 10/40 Turkey incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

Turkse aandelen. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 
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Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Global Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
5,20% tegen 4,68% voor de benchmark. Het 
marktrendement komt min of meer overeen met de 
marktomstandigheden die wij constateerden aan het 
begin van het jaar. Het rendement van het fonds lag 
0,52 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het met name beter dan de markt als gevolg van onze 
selectie van aandelen. 
 
De aandelenmarkten wereldwijd lieten in het eerste 
halfjaar een stijging zien ondanks een reeks negatieve 
berichten. Die negatieve berichten zagen we met name 
tegen het eind van de eerste zes maanden van het jaar. 
Beleggers hadden met name oog voor de zorgen over 
Griekenland en de gevolgen voor de rest van Europa en 
de schuldeisers.  
 
Daarnaast zorgden de aardbeving, de tsunami en de 
kernramp in Japan voor deining op de markten, met 
name omdat Japan toeleverancier is voor vele 
industriële activiteiten over de hele wereld. De 
economische cijfers uit de VS en China deden bovendien 
twijfel rijzen over de houdbaarheid van de economische 
groei. 
Bedrijven zijn er over het algemeen in geslaagd zich aan 
te passen aan de nieuwe omstandigheden en de 
gepubliceerde jaarcijfers voor de grootste bedrijven 
waren dan ook verrassend positief als het om de winsten 
ging. Daarnaast lijkt met name in de VS sterk de wil 
aanwezig te zijn om de economie de vereiste steun in de 
rug te geven, zodat de wereld niet in een negatieve 
spiraal belandt. 
 
De excess return van 0,52 procentpunt was afkomstig 
van een groot aantal bedrijven, met name op het gebied 
van consumptiegoederen. Zo wist het fonds onder 
andere te profiteren van beleggingen in de auto-
industrie van het Verre Oosten. Tot de grootste 
verliezers in het fonds behoorde Credicorp uit Peru, dat 
de negatieve gevolgen ondervond van de verkiezingen in 
dat land. 

 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
In onze ogen zijn de wereldwijde aandelenmarkten heel 

redelijk geprijsd, terwijl analisten zowel dit jaar als 

volgend jaar uitgaan van een winststijging. Wij 

verwachten niet dat de economieën in een nieuwe 

recessie terecht zullen komen, aangezien de 

toonaangevende centrale banken en regeringen zeer 

alert zijn op de mogelijk catastrofale gevolgen daarvan. 

Met het oog op de grote koersdalingen die we in de loop 

van de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 

verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 

negatief rendement op de aandelenmarkten.  

Wij verwachten ook dat de schommelingen op de markt 

nog steeds buitengewoon groot zullen zijn door 

onzekerheid op wezenlijke punten. 

 
Actuele risico's 
Wij verwachten dat de aandelenmarkten gekenmerkt 
zullen worden door de onzekerheid die momenteel 
heerst onder beleggers. De zorgen hebben betrekking op 
de vraag waar het met de economieën naartoe gaat en 
de vraag in hoeverre de bedrijven nog in staat zijn zich 
zodanig aan te passen dat de positieve ontwikkeling van 
de winsten kan doorgaan. Onze verwachting is daarom 
dat de aandelenmarkten extra gevoelig zullen zijn voor 
de cijfers en financiële verslagen van de komende 
maanden. 
 
Wij verwachten dat er vooral veel aandacht zal zijn voor 
de cijfers over de Amerikaanse industriële productie en 
werkloosheid en de Chinese cijfers. Voor de 
wereldeconomie is het belangrijk dat de VS de kar blijven 
trekken en dat China voor toekomstig potentieel zorgt. 
 
In Europa liggen in onze ogen de grootste risico's bij de 
situatie in Griekenland en met name bij een eventueel 
domino-effect richting Spanje, Italië, Ierland en Portugal 
alsmede richting de Europese banken. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de USD niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 45 
 

uit, groeifonds 
ISIN-code DK0016259930 

Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 15 december 1993 
Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 

Benchmark MSCI All Country World Index 
incl. nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

aandelen op de wereldwijde 
aandelenmarkten. De 
beleggingen worden gespreid 
over vele verschillende 
branches en landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Emerging Market Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
1,11% tegen 0,88% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,24 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen.  
 
De eerste zes maanden van het jaar werden gekenmerkt 
door grote onzekerheid op het geopolitieke vlak. De 
opstanden en de onrust in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, de natuurramp in Japan en het daaruit 
voortvloeiende negatieve effect op de wereldwijde 
leveringsketen plus de schuldencrisis in de EU, met 
Griekenland voorop, hebben stuk voor stuk een negatief 
effect gehad op de risicobereidheid van beleggers en 
daarmee ook op de wil om aandelen op de nieuwe 
markten aan te schaffen. Tegelijkertijd hebben de 
economische cijfers uit de VS en China, de twee grootste 

economieën ter wereld, aan het eind van de periode 
twijfel gezaaid omtrent de houdbaarheid van de 
economische groei.  
 
De hoge olieprijs als gevolg van de onrust in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika heeft, in combinatie met 
stijgende wereldwijde voedselprijzen en een sterke 
binnenlandse groei, in veel landen op de nieuwe 
markten geleid tot toenemende inflatiedruk. Na enig 
aarzelen hebben de centrale banken gereageerd en is 
men begonnen met een aanscherping van het monetaire 
beleid om de inflatie te bestrijden. Ook die 
aanscherpingen oefenden een neerwaartse druk uit op 
de aandelenmarkten.  
De beste sector waren de grondstoffen, waar met name 
de Koreaanse "zinksmelter" Korea Zinc heeft 
bijgedragen aan de excess return.  
 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
In onze optiek is de prijsstelling voor de nieuwe 
aandelenmarkten heel redelijk. Wij verwachten dat de 
groei in de wereld iets zal afnemen, enerzijds door een 
lagere groei in de ontwikkelde economieën en anderzijds 
door een restrictiever monetair beleid op de nieuwe 
markten. Als de inflatie in de loop van het derde 
kwartaal echter over zijn hoogtepunt heen is, kan dat 
leiden tot een betere stemming op de aandelenmarkten 
in de loop van het tweede halfjaar van 2011 en zal de 
groei ondanks alles toch nog heel solide uitpakken.  

Actuele risico's 
Het risicobeeld is niet zonder problemen. De groei van de 
wereldeconomie is aan het afnemen en als die 
neerwaartse afbuiging sterker blijkt dan verwacht, 
kunnen beleggers wereldwijd hun toevlucht nemen tot 
veiligere beleggingen. Verder zullen bij een onverwacht 
sterk oplopende inflatie in de regio centrale banken zich 
gedwongen zien hun monetaire beleid sterker aan te 
scherpen dan verwacht. Met name een forse vertraging 
in de groei van de Chinese economie kan de ontwikkeling 
van de aandelenkoersen afremmen. Tenslotte is, zeker 
niet onbelangrijk, de schuldencrisis nog lang niet 
voorbij, niet alleen in de EU en Griekenland, maar in de 
hele westerse wereld. Als er acute crises ontstaan in 
economieën die van grotere invloed zijn dan de Griekse, 
kan dat een negatieve uitwerking hebben op de 
wereldwijde aandelenmarkten.  
Als geheel genomen zijn in onze optiek de risico's op de 
aandelenmarkten groter dan normaal en liggen er 
daarom nog altijd grote koersschommelingen in het 
verschiet. 
 
Let op 
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In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260193 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 14 maart 1994 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 
Benchmark MSCI Emerging Markets Index 

incl. nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt over een breed front in 

aandelen op de snelgroeiende 
markten van de wereld, zoals 
de regio's Azië, Latijns-
Amerika, Afrika en Oost-
Europa. De beleggingen worden 
verspreid over vele 
verschillende branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 
Risicocategorie Geel 

 

Jyske Invest 
European Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
0,97% tegen 0,91% voor de benchmark. Het rendement 
kende een negatieve ontwikkeling als we kijken naar de 
marktomstandigheden die wij constateerden aan het 
begin van het jaar. Het rendement van het fonds lag 
1,88 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het met name slechter dan de markt als gevolg van onze 
selectie van aandelen. 

Het eerste halfjaar eindigde vrijwel zoals het begon, 
maar in de tussentijd was er wel degelijk beweging. Het 
onderliggende optimisme werd voortdurend op de proef 
gesteld door onder andere politieke onrust in Noord-
Afrika, de aardbeving in Japan en zeker ook de 
economische situatie in Griekenland die aanhoudend 
voor onrust zorgde. De angst voor een mogelijk 
staatsbankroet zorgde voor terughoudendheid bij 
beleggers, met als gevolg dalende Europese 
aandelenkoersen.  
Dit halfjaar wisten wij met name te profiteren van een 
aantal recent aangekochte Franse aandelen; Plastic 
Omnium en Arkema. Beide lieten na aankoop een 
stijging zien van ca. 35%. Daar stonden koersdalingen 
tegenover bij onder andere het Noorse DNO (-32%) en 
het Britse Gulfsands Petroleum (-47%). De beide 
bedrijven hebben met elkaar gemeen dat ze olie winnen 
in het Midden-Oosten en dat de onzekerheid over de 
toekomstige winsten aanzienlijk is toegenomen door de 
politieke onrust in de regio. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De economie in Europa groeit weer in een acceptabel 
tempo na de crisis in 2008 en 2009. Veel bedrijven 
profiteren van belangen in nieuwe markten, waar 
bijvoorbeeld de vraag naar westerse 
consumptiegoederen nog vele jaren zal blijven 
toenemen.  
Als geheel genomen wisten de Europese bedrijven de 
afgelopen jaren hun schulden stevig terug te brengen, 
zodat ze goed in staat zijn om eventuele tegenwind op te 
vangen. 
Met het oog op de grote koersdalingen die we in de loop 
van de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 
verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 
negatief rendement op de aandelenmarkten.  
 
Actuele risico's 
Op korte termijn zal er met name worden gekeken naar 
de ontwikkeling in Griekenland, die nog steeds van 
invloed kan zijn op de bereidheid van beleggers om 
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Europese aandelen te kopen. De ontwikkeling van de 
economie in Europa is direct van invloed op de 
winstmogelijkheden voor veel Europese bedrijven en 
daarmee ook op de ontwikkeling van de aandelenmarkt. 
Doorslaggevend is dan ook met name de vraag hoe er 
wordt omgegaan met de staatsschuldencrises in zowel 
Griekenland als andere getroffen landen. De broekriem 
moet hoe dan ook worden aangehaald, met een logische 
economische vertraging tot gevolg. 
 
De ogen zullen ook gericht zijn op de VS, waar prille 
tekenen zichtbaar waren van een vertraging in de groei. 
Tevens zal er worden gekeken naar de nieuwe markten, 
waar de inflatie een remmende uitwerking dreigt te 
krijgen op de groei in bijvoorbeeld China. 
In de prijsstelling van de Europese aandelen lijken de 
zorgen die momenteel spelen op de aandelenmarkten 
echter al te zijn verwerkt. Zowel naar historische 
maatstaven als in vergelijking met bijvoorbeeld 
Amerikaanse aandelen of het rentepeil is de prijsstelling 
aantrekkelijk te noemen. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261084 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1998 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark MSCI Europe Index incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in Europese aandelen. 

De beleggingen worden 
gespreid over vele verschillende 
branches en landen. 

Risicoprofiel 

Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 
 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Far Eastern Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
1,66% tegen 1,17% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,48 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen.  
De eerste zes maanden van het jaar werden gekenmerkt 
door grote onzekerheid op het geopolitieke vlak. De 
opstanden en de onrust in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, de natuurramp in Japan en het daaruit 
voortvloeiende negatieve effect op de wereldwijde 
leveringsketen plus de schuldencrisis in de EU, met 
Griekenland voorop, hebben stuk voor stuk een negatief 
effect gehad op de risicobereidheid van beleggers en op 
de wil om Aziatische aandelen aan te schaffen. 
Tegelijkertijd hebben de economische cijfers uit de VS en 
China, de twee grootste economieën ter wereld, aan het 
eind van de periode twijfel gezaaid omtrent de 
houdbaarheid van de economische groei.  
 
De hoge olieprijs als gevolg van de onrust in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika heeft, in combinatie met 
stijgende wereldwijde voedselprijzen en een sterke 
binnenlandse groei, in veel Aziatische landen geleid tot 
toenemende inflatiedruk. Na enig aarzelen hebben de 
centrale banken gereageerd en is men begonnen met 
een aanscherping van het monetaire beleid om de 
inflatie te bestrijden. Ook die aanscherpingen oefenden 
een neerwaartse druk uit op de aandelenmarkten.  
 
De excess return van 0,48 procentpunt is afkomstig van 
een brede selectie sectoren en bedrijven. De beste sector 
waren de financials, waar met name casinobedrijf 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 48 
 

Macao SJM Holdings een aanzienlijke bijdrage leverde 
aan de excess return.  

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
In onze optiek is de prijsstelling voor de Aziatische 
aandelenmarkten heel redelijk. Wij verwachten dat de 
groei in Azië iets zal afnemen, enerzijds door een lagere 
groei in de ontwikkelde economieën en anderzijds door 
een restrictiever monetair beleid in de regio. Als de 
inflatie in de regio in de loop van het derde kwartaal 
echter over zijn hoogtepunt heen is, kan dat leiden tot 
een betere stemming op de aandelenmarkten in het 
tweede halfjaar van 2011 en zal de groei ondanks alles 
toch nog heel solide uitpakken.  

Actuele risico's 
Het risicobeeld is niet zonder problemen. De groei van de 
wereldeconomie is aan het afnemen en als die 
neerwaartse afbuiging sterker blijkt dan verwacht, 
kunnen beleggers wereldwijd hun toevlucht nemen tot 
veiligere beleggingen. Verder zullen bij een onverwacht 
sterk oplopende inflatie in de regio centrale banken zich 
gedwongen zien hun monetaire beleid sterker aan te 
scherpen dan verwacht. Met name een forse vertraging 
in de groei van de Chinese economie kan de ontwikkeling 
van de aandelenkoersen afremmen.  
 
Tenslotte is, zeker niet onbelangrijk, de schuldencrisis 
nog lang niet voorbij, niet alleen in de EU en 
Griekenland, maar in de hele westerse wereld. Als er 
acute crises ontstaan in economieën die van grotere 
invloed zijn dan de Griekse, kan dat een negatieve 
uitwerking hebben op de wereldwijde aandelenmarkten.  
 
Als geheel genomen zijn in onze optiek de risico's op de 
aandelenmarkten groter dan normaal en liggen er 
daarom nog altijd grote koersschommelingen in het 
verschiet.  
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 

Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016260946 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 juni 1998 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD) 
Benchmark MSCI All Country ASIA ex. Japan 

Index. incl. nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in aandelen in het Verre 

Oosten exclusief Japan. De 
beleggingen worden gespreid 
over vele verschillende 
branches en landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7  
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Latin American Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
3,16% tegen -1,07% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 2,09 procentpunt onder 
het marktrendement. Wij deden het met name slechter 
dan de markt als gevolg van een overweging in 
Peruaanse aandelen. 

Brazilië blijft een duidelijke underperformer in Latijns-
Amerika, waarmee de ongeïnspireerde trend uit 2010 
zich ook in het eerste halfjaar van 2011 heeft doorgezet. 
De voornaamste uitdaging voor Brazilië bestond uit een 
toenemende inflatiedruk. De Braziliaanse groei is, met 
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andere woorden, te hoog geweest en de beschikbare 
ressources na de financiële crisis zijn uitgeput. Het 
resultaat zijn overmatige prijsstijgingen. De laatste 
ontwikkelingen duiden er echter op dat de inflatie 
wellicht in mei zijn hoogste punt kan hebben bereikt en 
de angst voor een restrictiever budgettair en monetair 
beleid neemt daarom af.  
Het Mexicaanse rendement behoorde in het eerste 
halfjaar tot de beste van de regio. De groei is op de juiste 
weg en er staan geen restrictieve maatregelen op de 
agenda. Mexico is echter sterk gefocust op de 
afnemende groei in de VS, aangezien 80% van de export 
naar dat land gaat. In de VS lijkt echter sterk de wil 
aanwezig te zijn om de economie de vereiste steun in de 
rug te geven, zodat de wereld niet in een negatieve 
economische spiraal belandt. 
In Peru eindigden de presidentsverkiezingen verrassend 
genoeg in een overwinning voor de linkse kandidaat 
Ollanta Humala. Beleggers hadden hun oordeel klaar; 
door de nauwe banden van Humala met Hugo Chavez en 
eerdere uitlatingen over verdere nationalisaties neemt 
het landenrisico voor Peru aanzienlijk toe. De markt 
behoorde in het eerste halfjaar tot de slechtste van de 
regio met een daling van circa 18%. Credicorp en 
Buenaventura, de grootste overwegingen van het fonds 
in Peru, lieten in het eerste halfjaar dalingen zien van 
respectievelijk 26% en 21%. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
Wij verwachten niet dat de economieën in een nieuwe 
recessie terecht zullen komen, aangezien de 
toonaangevende centrale banken en regeringen zeer 
alert zijn op de mogelijk catastrofale gevolgen daarvan.  
Meerdere factoren duiden erop dat voor de Latijns-
Amerikaanse aandelenmarkt het tweede halfjaar van 
2011 beter kan gaan worden dan het eerste. Er zijn 
duidelijke signalen dat Brazilië zijn broodnodige 
groeipauze krijgt. Dit omdat de inflatie mogelijk in mei 
zijn hoogste punt heeft bereikt, waardoor er minder 
gevaar is voor oververhitting. Uitgaande van de huidige 
prijsstelling zijn Braziliaanse aandelen bijzonder 
aantrekkelijk wanneer blijkt dat we qua restrictieve 
maatregelen het ergste achter de rug hebben. 
 
Actuele risico's 
Het halfjaar kent echter absoluut zijn uitdagingen. De 
winstgroei bij bedrijven neemt af, er kunnen 
aanvullende monetaire en budgettaire maatregelen op 
tafel komen, de Braziliaanse munt behoort nog steeds 
tot de duurste ter wereld en een afnemende groei in 
China zal ook gevolgen hebben voor de regio. 
Bij een neerwaartse afbuiging van de wereldwijde groei, 
eventueel als gevolg van een escalerende schuldencrisis 
of oververhitting in China en Brazilië, zullen beleggers op 
zoek gaan naar markten die meer veiligheid bieden dan 

Latijns-Amerikaanse aandelen, die traditioneel tot de 
meer risicovolle aandelen behoren. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de USD 
niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261241 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 maart 1999 

Functionele valuta Amerikaanse dollar (USD)  
Benchmark MSCI 10/40 Emerging Markets 

Latin America Index incl. 
nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in aandelen in Latijns-

Amerika. De beleggingen 
worden gespreid over vele 
verschillende branches en 
landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 
Risicocategorie Geel 
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Jyske Invest 
Eastern European Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
4,65% tegen -0,78% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. We deden het 
met name slechter dan de markt doordat het fonds niet 
kan beleggen in lokale Russische aandelen. 
 
Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door grote 
gebeurtenissen op het geopolitieke vlak. Eerst waren er 
de volksopstanden in grote delen van het Midden-
Oosten en Noord-Afrika. Vervolgens kwam de 
aardbeving in Japan. Zowel de onrust in het Midden-
Oosten als de aardbeving in Japan heeft de onzekerheid 
over de economische opleving in de VS verder versterkt. 
De olieprijs steeg gedurende het kwartaal met zo'n USD 
23 per vat, waardoor de Russische aandelenmarkt een 
impuls kreeg. In het tweede kwartaal daalde de olieprijs, 
met name door teleurstellende economische cijfers in de 
VS en een afnemende groei in China. Deze ontwikkeling 
had een negatieve uitwerking op de Russische 
aandelenmarkt. 
 
De schuldencrisis in de EU, en met name in Griekenland, 
is weer opgelaaid. Het gevaar bestaat dat de problemen 
in Europa beleggers ertoe aanzetten het risico van hun 
portefeuilles te verlagen en daarbij hun exposure ten 
aanzien van Oost-Europa terug te brengen. De Europese 
schuldenproblematiek kan bovendien leiden tot meer 
aandacht voor de uitdagingen als het gaat om de 
schulden in een aantal Oost-Europese landen.  
 
In juni vonden er in Turkije parlementsverkiezingen 
plaats die, zoals verwacht, werden gewonnen door de 
AK-partij. De AK-partij kreeg 49,9% van de stemmen en 
blijft in de regering. De partij wil de grondwet zodanig 
aanpassen dat de president meer invloed krijgt. De 
uitvoerende macht ligt op dit moment nog bij de 
premier. De AK-partij bleef steken op 326 zetels in het 
parlement en voor een eventuele wijziging van de 
grondwet is daarom een referendum vereist. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
De groeivooruitzichten voor de Oost-Europese landen 
zijn over het algemeen positief. Het gaat goed met de 
Oost-Europese consument, die zijn welvaart ziet 
toenemen. De regio is echter ook afhankelijk van de 
export en van buitenlands kapitaal, wat Oost-Europa 
gevoelig maakt voor de ontwikkeling van de wereldwijde 
economie. De verwachtingen zijn met name voor 

Rusland hooggespannen voor het tweede halfjaar van 
2011. 
 
De winsten van de bedrijven zijn stevig en de 
verwachting is dat de bedrijven hun investeringen in de 
tweede helft van 2011 zullen gaan opvoeren. De hogere 
investeringen zullen ook de particuliere consumptie 
aanjagen door een verbetering van de arbeidsmarkt.  
De verwachting ten aanzien van een hogere groei en een 
aantrekkelijk geprijsde aandelenmarkt maakt de regio 
voor beleggers interessant. 
 
Actuele risico's 
De Oost-Europese aandelenmarkten zijn over het 
algemeen zeer gevoelig voor de economische stemming 
op de wereldmarkten en veranderingen in het 
risicoprofiel van beleggers. Een verslechtering van de 
economische situatie in Europa, en met name in de 
PIIGS-landen, zal daarom normaal gesproken negatief 
doorwerken in de Oost-Europese aandelenkoersen.  
Een negatieve ontwikkeling bij de grondstofprijzen zal 
met name Rusland in negatieve zin raken. Turkije heeft 
daarentegen juist weer baat bij dalende prijzen. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan op 
andere markten. Er worden normaal gesproken bij 
aankoop en verkoop kosten in rekening gebracht. Het 
fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261324 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 maart 1999 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark MSCI 10/40 Emerging Markets 

Europe Index incl. 
nettodividend 

Beleggingsprofiel 
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 Belegt in aandelen in Oost-
Europa. De beleggingen worden 
gespreid over vele verschillende 
branches en landen.  

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 7 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Global Real Estate Equities 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
4,19% tegen -2,20% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 1,99 procentpunt onder 
het marktrendement.  
 
We bleven met name achter bij de markt als gevolg van 
de exposure van het fonds ten aanzien van Brazilië en 
Hongkong. 
De Engelse en Amerikaanse vastgoedmarkten leverden 
de beste rendementen op in dit halfjaar. De Engelse 
vastgoedmarkten werden met name opgestuwd door 
een stijgende waarde voor het vastgoed. De feitelijke 
waarde voor het vastgoed is gemiddeld met zo'n 17% 
toegenomen ten opzichte van het dieptepunt in de 
waardering. Het rendement op de Amerikaanse markt 
was met name te danken aan lage financieringskosten 
en een verbetering in de fundamentele economische 
factoren. Daarnaast heeft de angst voor oplopende 
inflatie meer aandacht gegenereerd voor 
vastgoedaandelen, die deels worden gezien als 
bescherming tegen oplopende inflatie.  
 
De fundamentele factoren zijn, met name binnen het 
kantoorsegment, op dit moment positief. Vooral 
Hongkong, Londen, Singapore en Manhattan zijn 
aantrekkelijk. Wat de steden met elkaar gemeen 
hebben, is dat het aanbod en de mogelijkheden voor de 
uitbreiding daarvan beperkt zijn. In Hongkong is er op 

dit moment slechts zo'n 5% lege kantoorruimte en een 
grote vraag. De verwachting is dat de huurinkomsten in 
2011 met 20% zullen oplopen en in 2012 met zo'n 15%. 

Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011  
In onze optiek is de prijsstelling op de markt voor 
vastgoedaandelen heel redelijk. Wij verwachten niet dat 
de economieën in een nieuwe recessie terecht zullen 
komen, aangezien de toonaangevende centrale banken 
en regeringen zeer alert zijn op de mogelijk catastrofale 
gevolgen daarvan. Als de huidige marktsituatie, met 
name in de VS, in de tweede helft van 2011 aanhoudt 
met zijn lage rente en een gematigde economische 
groei, kan dat een positieve uitwerking hebben op de 
aandelenkoersen.  
 
Met het oog op de grote koersdalingen die we in de loop 
van de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 
verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 
negatief rendement op de aandelenmarkten. Wij 
verwachten ook dat de schommelingen op de markten 
nog steeds buitengewoon groot zullen zijn door 
onzekerheid op wezenlijke punten. 
 
Actuele risico's 
De markten zullen worden gekenmerkt door de twijfel 
die momenteel heerst onder beleggers. Beleggers zijn 
bezorgd over de richting van de economische 
ontwikkeling en de omvang daarvan. 
 
Als de groei in Europa, Japan en de VS fors toeneemt, 
zullen de centrale regeringen de rente verhogen. Een 
rentestijging zal, door het relatief kapitaalintensieve 
bedrijfsmodel, direct negatieve gevolgen hebben voor de 
vastgoedbedrijven. Als de groei daarentegen afneemt, 
kan dat leiden tot een oplopende werkloosheid en 
beperkte financieringsmogelijkheden, wat een negatief 
effect zal hebben voor de vastgoedbedrijven. De 
vastgoedbedrijven zijn sterk afhankelijk van de 
liquiditeit op de markt en de prijs die voor kapitaal 
betaald moet worden. Dat betekent dat met name een 
oplopende lange rente een negatieve invloed heeft op de 
financieringskosten van de bedrijven. 
 
Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Het 
feit dat het fonds zich richt op bedrijven binnen één 
sector in plaats van een breed scala aan sectoren brengt 
een aanzienlijk risico met zich mee. Het gevaar bestaat 
dat de hoge waarderingen van de laatste jaren op korte 
termijn tot verliezen kunnen leiden. Er worden normaal 
gesproken bij aankoop en verkoop kosten in rekening 
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gebracht. Het fonds kan beleggen in instrumenten in 
verschillende valuta's. Wij wijzen u erop dat 
schommelingen in de valutakoersen negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde kan zich 
voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
Niets uit deze informatie mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies. Neem voordat u gaat aan- of verkopen 
altijd contact op met uw eigen beleggings- en 
belastingadviseur. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060073922 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 22 januari 2007 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed 

Index incl. nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Belegt in vastgoedaandelen op 

aandelenmarktenmarkten 
wereldwijd. Bij de beleggingen 
ligt de nadruk op bedrijven die 
worden aangeduid als Real 
Estate Investments Trusts. De 
beleggingen worden verspreid 
over vele landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Income Strategy 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,04% tegen 2,20% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,15 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 

het slechter dan de markt als gevolg van een 
ongelukkige effectenselectie. 
 
Het jaar begon voor hoogrenderende obligaties goed met 
oplopende koersen in het eerste kwartaal. Het 
optimisme over de groei werd onderuit gehaald door de 
natuurrampen in Japan, de oplopende olieprijs en 
hernieuwde onrust rond de Griekse overheidsfinanciën. 
In het tweede kwartaal ging de rente omlaag. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
Wij houden vast aan onze beleggingsstrategie. Voor 
traditionele obligaties wordt een onderweging 
aangehouden met een belang van 75% tegen 80% voor 
de benchmark. Daar staat een overweging in 
hoogrenderende obligaties tegenover. Het belang in 
nieuwe obligatiemarkten ligt in lijn met dat van de 
benchmark (10%), terwijl we ten aanzien van 
bedrijfsobligaties een overweging aanhouden. 
Bedrijfsobligaties zijn voor 15% vertegenwoordigd in de 
portefeuille, waar dat bij de benchmark 10% is. 
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. Wij handhaven daarom een belang in 
hoogrenderende obligaties dat groter is dan bij de 
benchmark. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Te allen tijde is minimaal 75% van het 
vermogen belegd in EUR dan wel afgedekt naar de EUR. 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016261670 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 april 1991 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 80% JP Morgan Hedged ECU 
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Unit GBI Global,  

 10% JP Morgan (EMBI) Global 
Diversified,  

 5,0% Merrill Lynch Global 
High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR),  

 2,5% Merrill Lynch Euro High 
Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (EUR),  

 2,5% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate 
Index, BBB rated (in EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijde 
obligatieportefeuille. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 3 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Stable Strategy 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,43% tegen 2,16% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,27 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
 
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 
aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement.  
 

 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 
aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 
portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is nog steeds dat de 
economische opleving doorzet en dat aandelen 
gematigde, maar wel positieve rendementen zullen 
opleveren, zij het dan met forse schommelingen. Toch 
zien wij op korte termijn nog wel een aantal risico's. Met 
het oog op de grote koersdalingen die we in de loop van 
de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 
verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 
negatief rendement op de aandelenmarkten. Met het 
oog op de grote koersdalingen die we in de loop van de 
zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 
verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 
negatief rendement op de aandelenmarkten.  
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Te allen tijde is 
minimaal 75% van het vermogen belegd in EUR dan wel 
afgedekt naar de EUR. Wij wijzen u erop dat 
schommelingen in de valutakoersen negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde kan zich 
voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262058 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 24 juli 2000 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 65% JP Morgan Hedged ECU 
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Unit GBI Global,  

 20% MSCI AC World Daily TR 
Net (gehedged naar de EUR),  

 7,5% JP Morgan (EMBI) 
Global Diversified (gehedged 
naar de EUR), 3,75% Merrill 
Lynch Global High Yield 
Index, BB-B constrained (in 
EUR),  

 1,875% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate 
Index, BBB rated (in EUR),  

 1,875% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (in EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen bedraagt 
0-40%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
laag tot middelhoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 4 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest  
Balanced Strategy 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,45% tegen 2,11% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,34 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 

olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 
aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 
aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 
portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is nog steeds dat de 
economische opleving doorzet en dat aandelen 
gematigde, maar wel positieve rendementen zullen 
opleveren, zij het dan met forse schommelingen. Toch 
zien wij op korte termijn nog wel een aantal risico's. Met 
het oog op de grote koersdalingen die we in de loop van 
de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 
verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 
negatief rendement op de aandelenmarkten.  
  
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Te allen tijde is 
minimaal 75% van het vermogen belegd in EUR dan wel 
afgedekt naar de EUR. Wij wijzen u erop dat 
schommelingen in de valutakoersen negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde kan zich 
voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262132 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 24 juli 2000 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 50% JP Morgan Hedged ECU 
Unit GBI Global,  
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 40% MSCI AC World Daily TR 
Net (gehedged naar de EUR),  

 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified (gehedged naar 
de EUR), 2,5% Merrill Lynch 
Global High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR),  

 1,25% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate 
Index, BBB rated (in EUR),  

 1,25% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (in EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen bedraagt 
30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van enige variatie 
in de marktwaarde van het 
vermogen. Daartegenover staat 
een hoger verwacht rendement 
op de langere termijn. 

Risicoklasse 4 
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest  
Balanced Strategy (NOK) 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,81% tegen 2,11% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,70 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 

aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 
aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 
portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat aandelen gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zij het dan met 
forse schommelingen. Toch zien wij op korte termijn nog 
wel een aantal risico's. Met het oog op de grote 
koersdalingen die we in de loop van de zomer op de 
aandelenmarkten hebben gezien, verwachten wij nu 
echter voor het jaar als geheel een negatief rendement 
op de aandelenmarkten.  
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Te allen tijde is 
minimaal 75% van het vermogen belegd in NOK dan wel 
afgedekt naar de NOK. Wij wijzen u erop dat 
schommelingen in de valutakoersen negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde kan zich 
voordoen als de NOK niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060129815 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 1 januari 2008 

Functionele valuta Noorse kronen (NOK) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van: (afgedekt naar de 
NOK):  

 50% JP Morgan Hedged ECU 
Unit GBI Global,  

 40% MSCI AC World Daily TR 
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Net (incl. nettodividend),  

 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified,  

 2,5% Merrill Lynch Global 
High Yield Index, BB-B 
constrained, 1,25% Merrill 
Lynch Global Broad Market 
Corporate Index, BBB rated,  

 1,25% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen ligt 
tussen 30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van enige variatie 
in de marktwaarde van het 
vermogen. Daartegenover staat 
een hoger verwacht rendement 
op de langere termijn. 

Risicoklasse 4  
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Balanced Strategy (GBP) 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
3,03% tegen 2,11% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,92 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 
aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement.  
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 

De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 
aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 
portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat aandelen gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zij het dan met 
forse schommelingen. Toch zien wij op korte termijn nog 
wel een aantal risico's. Met het oog op de grote 
koersdalingen die we in de loop van de zomer op de 
aandelenmarkten hebben gezien, verwachten wij nu 
echter voor het jaar als geheel een negatief rendement 
op de aandelenmarkten.  
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Te allen tijde is 
minimaal 75% van het vermogen belegd in GBP dan wel 
afgedekt naar de GBP. Wij wijzen u erop dat 
schommelingen in de valutakoersen negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde kan zich 
voordoen als de GBP niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060238194 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 20 juli 2010 

Functionele valuta Britse pond (GBP) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van: (afgedekt naar het 
GBP):  

 50% JP Morgan Hedged ECU 
Unit GBI Global,  

 40% MSCI AC World Daily TR 
Net (incl. nettodividend),  

 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified,  

 2,5% Merrill Lynch Global 
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High Yield Index, BB-B 
constrained, 1,25% Merrill 
Lynch Global Broad Market 
Corporate Index, BBB rated, 

 1,25% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen ligt 
tussen 30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van enige variatie 
in de marktwaarde van het 
vermogen. Daartegenover staat 
een hoger verwacht rendement 
op de langere termijn. 

Risicoklasse 4  
Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest 
Dynamic Strategy 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,77% tegen 2,22% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,54 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 
aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement.  
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 
aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 

portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat aandelen gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zij het dan met 
forse schommelingen. Toch zien wij op korte termijn nog 
wel een aantal risico's. Met het oog op de grote 
koersdalingen die we in de loop van de zomer op de 
aandelenmarkten hebben gezien, verwachten wij nu 
echter voor het jaar als geheel een negatief rendement 
op de aandelenmarkten.  
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. De portefeuille van de 
afdeling bestaat voor een groot deel uit aandelen. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Te allen tijde is minimaal 75% van het 
vermogen belegd in EUR dan wel afgedekt naar de EUR. 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0060004794 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 13 december 2004 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van:  

 60% MSCI AC World Daily TR 
Net (gehedged naar de EUR),  

 30% JP Morgan Hedged ECU 
Unit GBI Global,  

 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified gehedged naar de 
EUR, 2,5% Merrill Lynch 
Global High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR),  

 1,25% Merrill Lynch Global 
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Broad Market Corporate 
Index, BBB rated (in EUR),  

 1,25% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (in EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen ligt 
tussen 40-80%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 3 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
middelhoog tot hoog risicoprofiel 
met de mogelijkheid van enige 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 5 
Risicocategorie Geel 

 
 
Jyske Invest  
Growth Strategy 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
2,77% tegen 2,33% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een positieve ontwikkeling als 
we kijken naar de onzekerheden die wij constateerden 
aan het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 
0,44 procentpunt boven het marktrendement. Wij deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
hoogrenderende obligaties.  
Het jaar begon voor aandelen en hoogrenderende 
obligaties goed met oplopende koersen in het eerste 
kwartaal. Het optimisme over de groei werd onderuit 
gehaald door de natuurrampen in Japan, de oplopende 
olieprijs en hernieuwde onrust rond de Griekse 
overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal gingen de 
aandelenkoersen en de rente omlaag. De obligaties 
kenden daarom het beste rendement.  
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
De beleggingsstrategie is in juni aangepast. In de 
portefeuilles is 5% aandelen van de hand gedaan en is de 
opbrengst belegd in traditionele obligaties. Na de 

aanpassingen ligt het aandelenbelang van de 
portefeuilles in lijn met de benchmark, terwijl het belang 
in traditionele obligaties nog steeds kleiner is dan voor 
de benchmark. Voor hoogrenderende obligaties wordt 
nog steeds een groter belang aangehouden dan bij de 
benchmark. Onze verwachting is dat de economische 
opleving doorzet en dat aandelen gematigde, maar wel 
positieve rendementen zullen opleveren, zij het dan met 
forse schommelingen. Toch zien wij op korte termijn nog 
wel een aantal risico's. Met het oog op de grote 
koersdalingen die we in de loop van de zomer op de 
aandelenmarkten hebben gezien, verwachten wij nu 
echter voor het jaar als geheel een negatief rendement 
op de aandelenmarkten.  
 
Wij verwachten dat de hoogrenderende obligaties het de 
komende tijd goed zullen blijven doen. De bedrijven 
hebben aardig wat vet op de botten en bedrijfsobligaties 
doen het traditioneel gezien ook goed als de groei niet zo 
hoog is. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. De portefeuille van de 
afdeling bestaat voor een groot deel uit aandelen. 
Het fonds kan beleggen in instrumenten in verschillende 
valuta's. Te allen tijde is minimaal 75% van het 
vermogen belegd in EUR dan wel afgedekt naar de EUR. 
Wij wijzen u erop dat schommelingen in de 
valutakoersen negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
uw belegging. Hetzelfde kan zich voordoen als de EUR 
niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262215 
Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 24 juli 2000 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark De benchmark is berekend aan 

de hand van  

 80% MSCI AC World Daily TR 
Net (gehedged naar de EUR),  

 10% JP Morgan Hedged ECU 
Unit GBI Global,  

 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified gehedged naar de 
EUR, 2,5% Merrill Lynch 
Global High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR),  
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 1,25% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate 
Index, BBB rated (in EUR),  

 1,25% Merrill Lynch Euro 
High Yield Index, BB-B rated 
constrained Index (in EUR) 

Beleggingsprofiel 
 Belegt hoofdzakelijk in een 

wereldwijd samengestelde 
aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het 
percentage aandelen ligt 
tussen 60-100%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon Minimaal 4 jaar 

 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 
het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 

Risicocategorie Geel 

 
Jyske Invest  
Aggressive Strategy 
(Bijnaam: Jyske Invest Favourite Equities) 
(In Zwitserland geregistreerd als Jyske Invest Aggressive 
Strategy) 
 
Ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2011 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
2,35% tegen -3,14% voor de benchmark. Het 
marktrendement kende een negatieve ontwikkeling als 
we kijken naar de marktomstandigheden die wij 
constateerden aan het begin van het jaar. Het 
rendement van het fonds lag 0,79 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen. 
 
De aandelenmarkten wereldwijd lieten in het eerste 
halfjaar een stijging zien, maar de ontwikkeling van de 
valutakoersen was voor Europese beleggers ongunstig. 
Als geheel genomen ging een Europese belegger er 
daarom in het eerste halfjaar op achteruit. Die negatieve 
berichten zagen we met name tegen het eind van de 
eerste zes maanden van het jaar. Beleggers hadden met 
name oog voor de zorgen over Griekenland en de 
gevolgen voor de rest van Europa en de schuldeisers. 
Daarnaast zorgden de aardbeving, de tsunami en de 

kernramp in Japan voor deining op de markten, met 
name omdat Japan toeleverancier is voor industriële 
activiteiten over de hele wereld.  
 
De economische cijfers uit de VS en China deden 
bovendien twijfel rijzen over de houdbaarheid van de 
economische groei. 
Bedrijven zijn er over het algemeen in geslaagd zich aan 
te passen aan de nieuwe omstandigheden en de 
gepubliceerde jaarcijfers voor de grootste bedrijven 
waren dan ook verrassend positief als het om de winsten 
ging. Daarnaast lijkt met name in de VS sterk de wil 
aanwezig te zijn om de economie de vereiste steun in de 
rug te geven, zodat de wereld niet in een negatieve 
economische spiraal belandt. 
 
De excess return van 0,79 procentpunt was afkomstig 
van een groot aantal bedrijven, met name op het gebied 
van consumptiegoederen. Het fonds wist onder andere 
te profiteren van zijn beleggingen in Hyundai Mobis, een 
Koreaanse producent van apparatuur voor de auto-
industrie. Tot de aandelen in het fonds die het sterkst 
daalden, behoorden de Chinese slachterij Yurun Foods 
en het Amerikaanse IT-bedrijf Hewlett Packard. 
 
Verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2011 
In onze ogen zijn de wereldwijde aandelenmarkten heel 

redelijk geprijsd, terwijl analisten zowel dit jaar als 

volgend jaar uitgaan van een winststijging. Wij 

verwachten niet dat de economieën in een nieuwe 

recessie terecht zullen komen, aangezien de 

toonaangevende centrale banken en regeringen zeer 

alert zijn op de mogelijk catastrofale gevolgen daarvan. 

Met het oog op de grote koersdalingen die we in de loop 

van de zomer op de aandelenmarkten hebben gezien, 

verwachten wij nu echter voor het jaar als geheel een 

negatief rendement op de aandelenmarkten.  

 
Wij verwachten ook dat de schommelingen op de markt 
nog steeds buitengewoon groot zullen zijn door 
onzekerheid op wezenlijke punten. 
 
Wij verwachten dat de aandelenmarkten gekenmerkt 
zullen worden door de twijfel die momenteel heerst 
onder beleggers. De zorgen hebben betrekking op de 
vraag waar het met de economieën naartoe gaat en de 
vraag in hoeverre de bedrijven nog in staat zijn zich 
zodanig aan te passen dat de positieve ontwikkeling van 
de winsten kan doorgaan. Onze verwachting is daarom 
dat de aandelenmarkt extra gevoelig zullen zijn voor de 
cijfers en financiële verslagen van de komende 
maanden. 
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Wij verwachten dat er vooral veel aandacht zal zijn voor 
zowel de cijfers over de Amerikaanse industriële 
productie en werkloosheid als de Chinese cijfers. Voor de 
wereldeconomie is het belangrijk dat de VS de kar blijven 
trekken en dat China voor toekomstig potentieel zorgt. 
 
In Europa liggen in onze ogen de grootste risico's bij de 
situatie in Griekenland en met name bij een eventueel 
domino-effect richting Spanje, Italië, Ierland en Portugal 
alsmede richting de Europese banken. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw belegging kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. 
Beleggingen in kleine en nieuwe markten kunnen 
instabieler blijken te zijn dan op andere markten. Er 
worden normaal gesproken bij aankoop en verkoop 
kosten in rekening gebracht. Het fonds kan beleggen in 
instrumenten in verschillende valuta's. Wij wijzen u erop 
dat schommelingen in de valutakoersen negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor uw belegging. Hetzelfde 
kan zich voordoen als de EUR niet uw basisvaluta is. 
 

Fondsprofiel 
Fondstype Geeft rechten van deelneming 

uit, groeifonds 

ISIN-code DK0016262488/ 
DK0060005924 

Beursgenoteerd Nee 
Oprichting 24 juli 2000 

Functionele valuta Euro (EUR) 
Benchmark MSCI All World incl. 

nettodividend 

Beleggingsprofiel 
 Is verspreid over verschillende 

regio's, landen en sectoren. 
Belegt hoofdzakelijk in een 
wereldwijd samengestelde 
aandelenportefeuille. De 
portefeuille bestaat primair uit 
aandelen in grote en 
middelgrote bedrijven en bevat 
normaal gesproken zo'n 30-50 
bedrijven. 

Risicoprofiel 

Beleggingshorizon Minimaal 5 jaar 
 
De middelen worden zodanig 
belegd dat er sprake is van een 
hoog risicoprofiel met de 
mogelijkheid van aanzienlijke 
variatie in de marktwaarde van 

het vermogen. Daartegenover 
staat een hoger verwacht 
rendement op de langere 
termijn. 

Risicoklasse 6 

Risicocategorie Geel 
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Verklaring van het management 
De raad van bestuur en directie hebben heden 
het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van 
2011 overlegd voor de 34 fondsen van 
Investeringsforeningen Jyske Invest 
International. 
 
Het halfjaarverslag is opgesteld overeenkomstig 
de Lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. [de Deense wet inzake 
beleggingsmaatschappijen en bijzondere 
maatschappijen alsmede overige collectieve 
beleggingsregelingen e.d.] alsmede 
verordeningen van Finanstilsynet [de Deense 
autoriteit voor de financiële markten].  
 
Wij achten de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving doelmatig, in die zin dat 
het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft van 
de activa, de passiva en de financiële situatie 
van de maatschappij en de fondsen per 30 juni 
2011 alsmede van de resultaten uit de 
activiteiten van de fondsen over de 
verslagperiode die eindigde op 30 juni 2011.  
 
Daarnaast zijn wij van mening dat het 
managementverslag een getrouwe uiteenzetting 
bevat van de ontwikkeling in de activiteiten en 
economische omstandigheden van de 
maatschappij en de fondsen alsmede een 
beschrijving van de belangrijke risico's en 
onzekerheidsfactoren waarvan respectievelijk de 
maatschappij en de fondsen gevolgen kunnen 
ondervinden.  

 
Silkeborg, 24 augustus 2011 
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      Voorzitter 

 

 

 

Directie: 

Jyske Invest Fund Management A/S 

 

 

Hans Jørgen Larsen                                                             Finn Beck 
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Jyske Invest  

Danish Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
DKK 1.000 DKK 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 2.115 1.988
Totaal rente en dividend 2.115 1.988

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -1.077 3.474
Transactiekosten 12 19
Totaal koerswinst en -
verlies -1.089 3.455
Totaal netto-inkomsten 1.026 5.443

  
Beheerskosten 474 494
Resultaat vóór 
belastingen 552 4.949

  
Nettoresultaat halfjaar 552 4.949

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
DKK 1.000 DKK 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 4.541 4.474
Totaal liquide middelen 4.541 4.474

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 132.024 118.620
Totaal obligaties 132.024 118.620

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 2.047 2.207
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 1.162
Totaal overige activa 2.047 3.369

  
ACTIVA TOTAAL 138.612 126.463

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 138.612 126.463

PASSIVA TOTAAL 138.612 126.463
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde DKK 1.000 In oml. zijnde DKK 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  DKK 1.000 waarde DKK 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 61.922 126.463 54.932 108.048
 Emissies sinds 31-12 10.162 20.755 15.900 32.688
 Aflossingen sinds 31-12 4.510 9.158 8.910 18.212
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 552   3.939
   
 Totaal vermogen van de leden 67.574 138.612 61.922 126.463
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Grootste deelnemingen 
2,0198% Nykredit 47d 2018 10,65% 

4,00% Dansk Statslån st. 2019 9,01% 

4,00% Danske Stat S 2017 8,75% 

4,00% BRF 321B RTL 2017 7,62% 

4,00% Nykredit 12E B janc 2021 5,91% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van DKK 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 70,30% 

B  Staten en internationale instellingen 24,70% 

C  Overige 5,00%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (DKK 1.000) -1.097 -2.490 2.615 4.949 552

Geplaatst kapitaal (duiz. DKK) 83.283 70.766 59.682 54.715 67.574

Vermogen van de leden (duiz. DKK)
 
 
Kengetallen: 
 

144.792 123.204 114.231 112.600 138.612

Intrinsieke waarden in DKK per recht van deelneming 173,86 174,10 191,40 205,79 205,13

Beheerskosten (in %) 0,37 0,40 0,50 0,45 0,37

Transactiekosten uit lopende exploitatie (DKK 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 15 26 21 19 12

- Transactiekosten in % van vermogen 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,59 -0,04 0,43 0,35 0,58

- Fonds 0,29 -0,54 -0,06 0,04 0,25

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 2,95 3,02 3,50 3,55 3,65

- Fonds 2,35 2,46 3,23 3,30 3,38

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -1,34 -0,61 1,56 6,36 0,21

- Fonds -0,75 -2,01 2,31 4,63 0,44
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Jyske Invest  

Swedish Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
SEK 1.000 SEK 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1.721 1.748
Totaal rente en dividend 1.721 1.748

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 495 1.762
Valutarekeningen 2 -2
Transactiekosten 24 8
Totaal koerswinst en -
verlies 473 1.752
Totaal netto-inkomsten 2.194 3.500

  
Beheerskosten 309 418
Resultaat vóór 
belastingen 1.885 3.082

  
Nettoresultaat halfjaar 1.885 3.082

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
SEK 1.000 SEK 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 3.232 1.676
Totaal liquide middelen 3.232 1.676

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 72.009 77.777
Totaal obligaties 72.009 77.777

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 925 1.182
Totaal overige activa 925 1.182

  
ACTIVA TOTAAL 76.166 80.635

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 76.166 80.635

PASSIVA TOTAAL 76.166 80.635
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde SEK 1.000 In oml. zijnde SEK 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  SEK 1.000 waarde SEK 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 33.190 80.635 35.965 86.764
 Emissies sinds 31-12 1.932 4.754 3.580 8.894
 Aflossingen sinds 31-12 4.530 11.108 6.355 15.728
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 1.885   705
   
 Totaal vermogen van de leden 30.592 76.166 33.190 80.635
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Grootste deelnemingen 
5% European Investment Bank 01-12-
2020 

25,94% 

3,25% Nordea Hypotek AB 17-06-2020 19,08% 

4,5% Lansforsakringar Hypotek AB 05-05-
2014 

11,55% 

6,75% Swedbank Hypotek AB 05-05-2014 10,10% 

6% Stadshypotek AB 21-06-2017 9,73% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van SEK�100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 53,00% 

B  Staten en internationale instellingen 42,70% 

C  Overige 4,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (SEK 1.000) -978 -1.245 -3.127 3.082 1.885

Geplaatst kapitaal (SEK 1.000) 39.763 37.134 37.320 36.605 30.592

Vermogen van de leden (SEK 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

84.324 79.122 87.029 91.479 76.166

Intrinsieke waarden in SEK per recht van deelneming 212,07 213,07 233,20 249,91 248,98

Beheerskosten (in %) 0,39 0,42 0,52 0,47 0,39

Transactiekosten uit lopende exploitatie (SEK 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 26 27 11 8 24

- Transactiekosten in % van vermogen 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,71 0,18 0,43 0,28 0,48

- Fonds 0,41 -0,33 0,02 -0,03 0,15

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 3,19 3,21 4,31 4,25 4,66

- Fonds 2,71 2,69 4,10 4,12 4,52

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -1,45 0,64 -3,38 5,30 3,51

- Fonds -1,12 -1,56 -3,47 3,59 2,48
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Jyske Invest  

British Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
GBP 1.000 GBP 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 128 84
Totaal rente en dividend 128 84

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 1 113
Afgeleide financiële instr. -43  42
Valutarekeningen 1 0
Transactiekosten 4 1
Totaal koerswinst en -
verlies -45 154
Totaal netto-inkomsten 83 238

  
Beheerskosten 21 17
Resultaat vóór 
belastingen 62 221

  
Nettoresultaat halfjaar 62 221

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
GBP 1.000 GBP 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 162 511
Totaal liquide middelen 162 511

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 4.409 5.240
Totaal obligaties 4.409 5.240

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 117 110
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 69
Totaal overige activa 117 179

  
ACTIVA TOTAAL 4.688 5.930

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 4.688 5.912

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  0 18
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 0 18

PASSIVA TOTAAL 4.688 5.930
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde GBP 1.000 In oml. zijnde GBP 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  GBP 1.000 waarde GBP 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 2.333 5.912 1.381 3.265
 Emissies sinds 31-12 170 432 1.472 3.729
 Aflossingen sinds 31-12 682 1.718 520 1.298
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek.  62   216
   
 Totaal vermogen van de leden 1.821 4.688 2.333 5.912
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Grootste deelnemingen 
5,75% Japan Finance Organization for 
Municipalities 09-08-2019 

13,93% 

4,75% Network Rail Infrastructure Finance 
PLC 22-01-2024 

11,45% 

8,75% European Investment Bank 25-08-
2017 

10,37% 

5,75% International Bank for 
Reconstruction & Development 07-06-
2032 

9,04% 

6,125% Oesterreichische Postsparkasse 
AG 20-10-2014 

7,37% 

 
De figuur toont de ontwikkeling van GBP 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Staten en internationale instellingen 76,20% 

B  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 20,40% 

C  Overige 3,40%
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 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 73 

Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (GBP 1.000) -122 -125 -80 221 62

Geplaatst kapitaal (GBP 1.000) 2.019 1.229 1.130 1.483 1.821

Vermogen van de leden (GBP 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

3.929 2.473 2.650 3.728 4.688

Intrinsieke waarden in GBP per recht van deelneming 194,63 201,26 234,50 251,33 257,48

Beheerskosten (in %) 0,39 0,42 0,55 0,48 0,40

Transactiekosten uit lopende exploitatie (GBP 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 0 0 1 1 4

- Transactiekosten in % van vermogen 0,00 0,00 0,03 0,01 0,07

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,32 0,12 0,50 0,38 0,48

- Fonds 0,20 -0,16 0,40 0,32 0,40

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 4,00 3,96 5,44 5,85 6,19

- Fonds 3,70 3,87 6,26 6,57 6,95

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -3,17 -1,99 -2,06 5,94 1,73

- Fonds -3,09 -4,26 -2,09 6,32 1,62
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Jyske Invest  

Dollar Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 204 189
Totaal rente en dividend 204 189

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 124 145
Afgeleide financiële instr. -53  -18
Valutarekeningen 2 -1
Transactiekosten 7 1
Totaal koerswinst en -
verlies 66 125
Totaal netto-inkomsten 270 314

  
Beheerskosten 35 33
Resultaat vóór 
belastingen 235 281

  
Nettoresultaat halfjaar 235 281

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 697 846
Totaal liquide middelen 697 846

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 9.420 5.922
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 226 0
Totaal obligaties 9.646 5.922

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 0 6
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 0 6

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 150 147
Totaal overige activa 150 147

  
ACTIVA TOTAAL 10.493 6.921

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 10.488 6.921

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  5 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 5 0

PASSIVA TOTAAL 10.493 6.921
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 3.518 6.921 3.943 7.456
 Emissies sinds 31-12 2.032 4.025 1.259 2.494
 Aflossingen sinds 31-12 349 693 1.684 3.293
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 235   264
   
 Totaal vermogen van de leden 5.201 10.488 3.518 6.921
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Grootste deelnemingen 
6,875% Development Bank of Japan 30-
11-2011 

10,16% 

7,625% International Bank for 
Reconstruction & Development 19-01-
2023 

10,10% 

7,375% African Development Bank 06-04-
2023 

9,62% 

5,625% Northern Rock Asset Management 
PLC 22-06-2017 

9,48% 

3% Caisse d'Amortissement de la Dette 
Sociale 26-10-2020 

7,90% 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Staten en internationale instellingen 49,40% 

B  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 28,40% 

C  Overige 22,20%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) -13 -34 -339 281 235

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 3.815 5.575 4.692 3.366 5.201

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

6.596 10.261 8.751 6.631 10.488

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 172,90 184,04 186,53 197,01 201,67

Beheerskosten (in %) 0,39 0,41 0,52 0,48 0,38

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 4 1 3 1 7

- Transactiekosten in % van vermogen 0,06 0,01 0,03 0,02 0,07

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,32 0,22 0,47 0,48 0,71

- Fonds 0,15 -0,12 -0,01 0,02 0,27

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 5,05 4,82 5,03 5,15 5,11

- Fonds 4,04 3,85 4,36 4,49 4,63

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 0,95 2,25 -4,58 6,01 2,31

- Fonds -0,20 0,44 -3,07 4,17 2,51
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Jyske Invest  

European Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 367 467
Totaal rente en dividend 367 467

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -387 253
Afgeleide financiële instr. -93  588
Valutarekeningen 1 24
Transactiekosten 7 7
Totaal koerswinst en -
verlies -486 858
Totaal netto-inkomsten -119 1.325

  
Beheerskosten 62 92
Resultaat vóór 
belastingen -181 1.233

  
Nettoresultaat halfjaar -181 1.233

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 234 285
Totaal liquide middelen 234 285

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 300 0
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 13.365 17.051
Totaal obligaties 13.665 17.051

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 4 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 4 0

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 286 544
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 120 0
Totaal overige activa 406 544

  
ACTIVA TOTAAL 14.309 17.880

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 14.108 17.858

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  0 22
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 0 22

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 201 0
Totaal overige schulden 201 0

  
PASSIVA TOTAAL 14.309 17.880
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 52.730 17.858 61.748 20.061
 Emissies sinds 31-12 620 208 9.307 3.206
 Aflossingen sinds 31-12 11.300 3.777 18.325 6.203
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -181   794
   
 Totaal vermogen van de leden 42.050 14.108 52.730 17.858
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Grootste deelnemingen 
4,25% Corealcredit Bank AG 20-01-2014 13,50% 

6,125% Republic of Italy 29-05-2012 11,03% 

4% European Investment Bank 15-10-
2037 

10,54% 

5,75% Japan Finance Organization for 
Municipalities 09-08-2019 

10,34% 

5,625% European Investment Bank 15-
02-2028 

8,49% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  EUR 78,30%

B  GBP 18,30%

C  SEK 2,20%

D  Overige 1,20%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) -701 -828 419 1.233 -181

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 101.776 80.536 67.822 54.359 42.050

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

30.942 24.045 21.394 18.829 14.108

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 30,40 29,86 31,54 34,64 33,55

Beheerskosten (in %) 0,40 0,43 0,52 0,48 0,40

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 4 1 6 7 7

- Transactiekosten in % van vermogen 0,01 0,00 0,03 0,04 0,05

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,46 -0,13 0,24 0,15 0,27

- Fonds 0,20 -0,62 -0,46 -0,27 -0,16

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 3,36 3,35 3,50 3,44 3,85

- Fonds 2,91 2,87 3,06 3,34 3,89

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -1,99 -1,89 2,46 5,86 -0,09

- Fonds -2,06 -3,32 1,98 6,61 -0,94
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Jyske Invest  

Favourite Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1.027 877
Totaal rente en dividend 1.027 877

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -2.107 2.704
Afgeleide financiële instr. 2.041  -1.418
Valutarekeningen -343 186
Transactiekosten 31 28
Totaal koerswinst en -
verlies -440 1.444
Totaal netto-inkomsten 587 2.321

  
Beheerskosten 247 175
Resultaat vóór 
belastingen 340 2.146

  
Belasting 0 1
Nettoresultaat halfjaar 340 2.145

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 5.031 2.680
Totaal liquide middelen 5.031 2.680

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 2.193 1.297
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 36.462 38.665
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 2.251 3.543
Totaal obligaties 40.906 43.505

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 40 44
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 73 26
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 113 70

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 690 856
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 173 154
Totaal overige activa 863 1.010

  
ACTIVA TOTAAL 46.913 47.265

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 46.798 46.220

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  0 37
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 22 1.008
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 22 1.045

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 93 0
Totaal overige schulden 93 0

  
PASSIVA TOTAAL 46.913 47.265
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 37.826 46.220 25.735 29.200
 Emissies sinds 31-12 3.626 4.433 15.911 19.389
 Aflossingen sinds 31-12 3.420 4.195 3.820 4.629
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 340   2.260
   
 Totaal vermogen van de leden 38.032 46.798 37.826 46.220
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Grootste deelnemingen 
1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

4,20% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

3,02% 

4,75% United Kingdom Gilt 07-09-2015 2,95% 

4,3% Hellenic Republic Government Bond 
20-03-2012 

2,67% 

4,00% Nykredit (TK) 30 IO 2041 2,11% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Euroland 31,50% G  Noorwegen 3,80%
 

B  Overige 17,80% H  Internationale organisaties 3,10%
 

C  VS 16,70% I  Denemarken 2,70%
 

D  Zweden 8,60% J  Venezuela 1,60%
 

E  Engeland 8,50%
 

K  Qatar 1,60%
 

F  Rusland 4,10%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 561 2.145 340

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 15.889 29.462 38.032

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

16.690 35.720 46.798

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 105,04 121,24 123,05

Beheerskosten (in %) 0,56 0,52 0,52

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 9 28 31

- Transactiekosten in % van vermogen 0,06 0,08 0,07

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,28 0,36 0,79

- Fonds 0,20 0,55 0,77

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 2,86 2,89 2,88

- Fonds 3,54 3,98 4,08

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 2,41 4,28 2,01

- Fonds 3,65 6,85 0,70
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Jyske Invest  

Emerging Market Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 580 635
Totaal rente en dividend 580 635

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 284 -49
Afgeleide financiële instr. -54  -23
Valutarekeningen 62 -54
Overige activa/passiva 0 59
Transactiekosten 13 22
Totaal koerswinst en -
verlies 279 -89
Totaal netto-inkomsten 859 546

  
Beheerskosten 122 126
Resultaat vóór 
belastingen 737 420

  
Nettoresultaat halfjaar 737 420

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 390 976
Totaal liquide middelen 390 976

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 17.793 18.107
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 624 800
Totaal obligaties 18.417 18.907

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 6 6
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 6 6

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 285 353
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 476 0
Totaal overige activa 761 353

  
ACTIVA TOTAAL 19.574 20.242

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 19.264 20.242

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  5 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 4 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 9 0

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 301 0
Totaal overige schulden 301 0

  
PASSIVA TOTAAL 19.574 20.242
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 5.751 20.242 5.894 18.969
 Emissies sinds 31-12 411 1.465 1.308 4.513
 Aflossingen sinds 31-12 900 3.180 1.451 5.011
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 737   1.771
   
 Totaal vermogen van de leden 5.262 19.264 5.751 20.242
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Grootste deelnemingen 
9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30-09-2014 3,34% 

5% Russian Foreign Bond - Eurobond 29-
04-2020 

2,95% 

0,0% Petroleos de Venezuela SA 10-07-
2011 

2,90% 

0,4670% Argentina Bonos 03-08-2012 2,79% 

7,75% Majapahit Holding BV 20-01-2020 2,35% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Latijns-Amerika 39,00% 

B  Oost-Europa 34,00%

C  Azië 15,80%

D  Afrika 4,50%

E  Midden-Oosten 4,10%
 

F  Overige 2,60%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 1.064 -590 1.849 420 737

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 10.395 9.253 5.130 5.891 5.262

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

30.379 27.431 14.383 19.383 19.264

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 292,24 296,46 280,37 329,05 366,08

Beheerskosten (in %) 0,58 0,58 0,70 0,65 0,64

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 23 5 10 22 13

- Transactiekosten in % van vermogen 0,08 0,02 0,07 0,11 0,07

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,41 0,97 0,50 0,51 0,65

- Fonds 1,51 0,97 0,41 0,36 0,47

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 7,03 5,84 10,39 10,41 10,51

- Fonds 7,87 6,94 11,66 11,83 11,63

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 0,86 -0,31 15,70 5,56 4,76

- Fonds 3,87 -2,03 14,11 2,24 4,01
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1.528 2.218
Totaal rente en dividend 1.528 2.218

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -3.015 9.188
Afgeleide financiële instr. 3.589  -8.150
Valutarekeningen 340 95
Overige activa/passiva -7 -13
Transactiekosten 34 57
Totaal koerswinst en -
verlies 873 1.063
Totaal netto-inkomsten 2.401 3.281

  
Beheerskosten 337 389
Resultaat vóór 
belastingen 2.064 2.892

  
Belasting 0 1
Nettoresultaat halfjaar 2.064 2.891

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.466 2.304
Totaal liquide middelen 1.466 2.304

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 46.321 45.714
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.580 1.955
Totaal obligaties 47.901 47.669

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 57 11
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 57 11

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 738 865
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 799 0
Totaal overige activa 1.537 865

  
ACTIVA TOTAAL 50.961 50.849

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 50.086 50.395

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  11 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 449 326
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 460 326

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 415 128
Totaal overige schulden 415 128

  
PASSIVA TOTAAL 50.961 50.849
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 23.569 50.395 31.223 60.196
 Emissies sinds 31-12 6.459 13.754 4.486 9.167
 Aflossingen sinds 31-12 7.484 16.127 12.140 25.155
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 2.064   6.187
   
 Totaal vermogen van de leden 22.544 50.086 23.569 50.395

 
  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 92 

Grootste deelnemingen 
9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30-09-2014 3,51% 

5% Russian Foreign Bond - Eurobond 29-
04-2020 

3,09% 

0,0% Petroleos de Venezuela SA 10-07-
2011 

2,95% 

0,4670% Argentina Bonos 03-08-2012 2,79% 

1,8125% Bosnia & Herzegovina 
Government International Bond 11-12-
2017 

2,21% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Latijns-Amerika 39,50% 

B  Oost-Europa 35,60%

C  Azië 15,90%

D  Afrika 9,00%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 6.193 -2.686 6.445 2.891 2.064

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 127.330 49.084 32.457 28.911 22.544

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

230.099 88.329 54.532 58.683 50.086

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 180,71 179,95 168,01 202,98 222,17

Beheerskosten (in %) 0,59 0,64 0,69 0,65 0,64

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 163 0 32 57 34

- Transactiekosten in % van vermogen 0,07 0,00 0,06 0,10 0,06

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,47 1,14 0,30 0,37 0,54

- Fonds 1,14 0,71 0,14 0,25 0,40

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 5,02 4,11 10,73 10,97 11,07

- Fonds 7,25 5,72 11,32 11,68 11,33

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 0,09 0,13 15,46 4,96 5,06

- Fonds 2,70 -2,45 13,38 5,28 3,91
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Jyske Invest  

Emerging Local Market Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 2.244 1.881
Totaal rente en dividend 2.244 1.881

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -3.332 7.883
Afgeleide financiële instr. -117  -28
Valutarekeningen 60 -32
Transactiekosten 56 80
Totaal koerswinst en -
verlies -3.445 7.743
Totaal netto-inkomsten -1.201 9.624

  
Beheerskosten 480 385
Resultaat vóór 
belastingen -1.681 9.239

  
Belasting 2 14
Nettoresultaat halfjaar -1.683 9.225

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.280 3.526
Totaal liquide middelen 2.280 3.526

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 60.943 66.939
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 6.628 5.466
Totaal obligaties 67.571 72.405

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 43 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 43 0

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 1.229 1.671
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 263
Totaal overige activa 1.229 1.934

  
ACTIVA TOTAAL 71.123 77.865

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 70.942 77.865

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 89 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 89 0

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 92 0
Totaal overige schulden 92 0

  
PASSIVA TOTAAL 71.123 77.865
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 52.904 77.865 33.267 41.893
 Emissies sinds 31-12 3.788 5.515 31.429 44.424
 Aflossingen sinds 31-12 7.470 10.755 11.792 17.377
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -1.683   8.925
   
 Totaal vermogen van de leden 49.222 70.942 52.904 77.865
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Grootste deelnemingen 
5,25% Poland Government Bond 25-10-
2017 

5,29% 

5,25% Poland Government Bond 25-04-
2013 

4,69% 

8% Mexican Bonos 17-12-2015 4,68% 

7,25% South Africa Government Bond 15-
01-2020 

4,39% 

6,75% Hungary Government Bond 24-02-
2017 

3,90% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Oost-Europa 38,20%

B  Latijns-Amerika 30,00% 

C  Azië 18,20%

D  Afrika 10,30%

E  Overige 3,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 3.323 -3.499 3.197 9.225 -1.683

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 42.971 74.019 31.517 39.504 49.222

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

49.222 82.567 36.239 58.493 70.942

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 114,55 111,55 114,98 148,07 144,13

Beheerskosten (in %) 0,65 0,73 0,73 0,66 0,67

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 14 0 31 80 56

- Transactiekosten in % van vermogen 0,03 0,00 0,09 0,14 0,08

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,85 0,43 0,61 0,76 0,96

- Fonds 0,83 0,46 0,43 0,57 0,71

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 7,74 7,40 8,81 8,86 8,20

- Fonds 8,94 8,87 10,54 10,58 9,57

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 5,11 -3,75 7,81 18,70 -1,04

- Fonds 7,05 -2,15 9,84 17,58 -2,08
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Jyske Invest  

High Yield Corporate Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 3.544 3.362
Totaal rente en dividend 3.544 3.362

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -3.947 7.900
Afgeleide financiële instr. 4.239  -7.238
Valutarekeningen -7 190
Overige activa/passiva -7 -2
Transactiekosten 67 28
Totaal koerswinst en -
verlies 211 822
Totaal netto-inkomsten 3.755 4.184

  
Beheerskosten 650 574
Resultaat vóór 
belastingen 3.105 3.610

  
Nettoresultaat halfjaar 3.105 3.610

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.983 4.093
Totaal liquide middelen 2.983 4.093

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 1.703 831
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 88.901 83.587
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 2.517 2.172
Totaal obligaties 93.121 86.590

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 49 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 295 773
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 344 773

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 1.868 2.111
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.834 68
Totaal overige activa 3.702 2.179

  
ACTIVA TOTAAL 100.150 93.635

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 97.848 93.506

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  8 129
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 8 129

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 2.294 0
Totaal overige schulden 2.294 0

  
PASSIVA TOTAAL 100.150 93.635
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 68.643 93.506 66.803 80.772
 Emissies sinds 31-12 13.311 18.643 13.138 16.920
 Aflossingen sinds 31-12 12.322 17.406 11.298 14.567
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 3.105   10.381
   
 Totaal vermogen van de leden 69.632 97.848 68.643 93.506
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Grootste deelnemingen 
14% Barclays Bank PLC 31-12-2099 1,57% 

5,983% Deutsche Postbank Funding Trust 
IV 31-12-2099 

1,46% 

15% LBG Capital No.2 PLC 21-12-2019 1,31% 

8,25% Santos Finance Ltd 22-09-2070 1,25% 

9,5% Intesa Sanpaolo SpA 31-12-2099 1,25% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 13,80% H  Basisindustrie 6,70%
 

B  Telecommunicatie 11,40% I  Niet-cyclische cons.goederen 6,00%
 

C  Energie 11,00% J  Cyclische cons.goederen 5,70%
 

D  Dienstverlening 8,50% K  Media 5,50%
 

E  Verzekeringen 8,30%
 

L  Automotive 3,50%
 

F  Kapitaalgoederen 8,20% 
 

M  Gezondheid 3,50%
 

G  Overige 7,90%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 1.092 -4.164 12.118 3.610 3.105

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 69.460 117.909 58.148 67.408 69.632

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

83.836 135.469 58.954 85.032 97.848

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 120,70 114,89 101,39 126,15 140,52

Beheerskosten (in %) 0,60 0,68 0,70 0,65 0,64

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 10 2 26 28 67

- Transactiekosten in % van vermogen 0,01 0,00 0,05 0,03 0,07

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,46 0,47 0,02 0,24 0,43

- Fonds 1,44 0,23 -0,20 0,06 0,19

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 4,45 4,01 10,69 11,26 11,41

- Fonds 3,65 4,60 13,30 13,97 14,15

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 1,41 -1,83 26,94 4,86 4,43

- Fonds 1,66 -2,76 25,80 4,33 3,16
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Jyske Invest  

High Grade Corporate Bonds  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 
08.02 -30-
06-2010 

EUR 1.000 EUR 1.000
Rente en dividend:   
Rentebaten 474 326
Totaal rente en dividend 474 326

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -106 -43
Afgeleide financiële instr. -31  -227
Transactiekosten 4 22
Totaal koerswinst en -
verlies -141 -292
Totaal netto-inkomsten 333 34

  
Beheerskosten 91 67
Resultaat vóór 
belastingen 242 -33

  
Nettoresultaat halfjaar 242 -33

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.414 849
Totaal liquide middelen 1.414 849

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 677 649
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 17.255 18.222
Totaal obligaties 17.932 18.871

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 0 12
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 0 12

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 375 541
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 120 0
Totaal overige activa 495 541

  
ACTIVA TOTAAL 19.841 20.273

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 19.720 20.192

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  9 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 9 0

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 112 81
Totaal overige schulden 112 81

  
PASSIVA TOTAAL 19.841 20.273
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 19.915 20.192 0 0
 Emissies sinds 31-12 1.380 1.416 23.067 23.177
 Aflossingen sinds 31-12 2.090 2.130 3.152 3.206
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 242   221
   
 Totaal vermogen van de leden 19.205 19.720 19.915 20.192
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Grootste deelnemingen 
6,25% EDF SA 25-01-2021 2,12% 

5,125% Credit Suisse AG/London 18-09-
2017 

1,59% 

4,5% Zurich Finance USA Inc 15-06-2025 1,57% 

3,75% Nordea Bank AB 24-02-2017 1,54% 

4,5% Goldman Sachs Group Inc/The 23-
05-2016 

1,52% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 24,10% G  Niet-cyclische cons.goederen 7,40%
 

B  Utility 11,90% H  Kapitaalgoederen 5,80%
 

C  Telecommunicatie 11,50% I  Dienstverlening 4,50%
 

D  Verzekeringen 8,30% J  Automotive 4,20%
 

E  Overige 8,20%
 

K  Energie 3,90%
 

F  Basisindustrie 7,90%
 

L  Technologie 2,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

   2010* 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000)  -33 242

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000)  18.475 19.205

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

 18.459 19.720

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming  99,91 102,68

Beheerskosten (in %)  0,38 0,47

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal  22 4

- Transactiekosten in % van vermogen  0,13 0,02

Sharpe-ratio:   

- Benchmark  0,28 0,58

- Fonds  0,17 0,50

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark  3,41 3,50

- Fonds  3,55 3,65

Rendement periode (in %):   

- Benchmark  2,40 1,17

- Fonds  -0,09 1,27

 
* 2010 betreft een periode van minder dan 6 maanden.  
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Jyske Invest  

Danish Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
DKK 1.000 DKK 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 1
Dividend 710 485
Totaal rente en dividend 711 486

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -3.664 4.935
Transactiekosten 26 33
Totaal koerswinst en -
verlies -3.690 4.902
Totaal netto-inkomsten -2.979 5.388

  
Beheerskosten 339 367
Resultaat vóór 
belastingen -3.318 5.021

  
Belasting 103 69
Nettoresultaat halfjaar -3.421 4.952

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
DKK 1.000 DKK 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 343 574
Totaal liquide middelen 343 574

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 41.865 48.912
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 1.670 1.676
Niet-beursgenot. belangen in 
Deense bedrijven 1 1
Totaal belangen 43.536 50.589 

ACTIVA TOTAAL 43.879 51.163
  

PASSIVA   
  

2. Vermogen van de leden 43.879 51.163

PASSIVA TOTAAL 43.879 51.163
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde DKK 1.000 In oml. zijnde DKK 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  DKK 1.000 waarde DKK 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 18.338 51.163 22.248 49.343
 Emissies sinds 31-12 705 1.991 260 625
 Aflossingen sinds 31-12 2.090 5.854 4.170 10.466
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -3.421   11.661
   
 Totaal vermogen van de leden 16.953 43.879 18.338 51.163
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Grootste deelnemingen 
Novo Nordisk A/S 9,86% 

Carlsberg A/S 9,21% 

Danske Bank A/S 8,24% 

A P Moller - Maersk A/S 6,50% 

Coloplast A/S 4,50% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van DKK 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Industrie 30,70%

B  Financiën 21,30%

C  Gezondheidszorg 20,00% 

D  Consumer staples 11,00% 

E  Materialen 7,70%
 

F  Consumptiegoederen 5,20% 
 

G  Telecom 3,40%
 

H  Contant 0,70%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (DKK 1.000) 15.131 -16.688 7.591 4.952 -3.421

Geplaatst kapitaal (duiz. DKK) 41.342 31.572 27.578 20.208 16.953

Vermogen van de leden (duiz. DKK)
 
 
Kengetallen: 
 

153.677 95.191 51.517 49.238 43.879

Intrinsieke waarden in DKK per recht van deelneming 371,73 301,51 186,81 243,66 258,83

Beheerskosten (in %) 0,61 0,66 0,77 0,72 0,70

Transactiekosten uit lopende exploitatie (DKK 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 72 71 67 33 26

- Transactiekosten in % van vermogen 0,05 0,07 0,14 0,07 0,05

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,44 1,30 0,23 0,19 0,05

- Fonds 1,27 1,10 0,10 0,09 -0,05

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 14,79 13,95 20,90 21,38 21,30

- Fonds 15,31 14,96 23,01 23,63 23,67

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 13,21 -12,12 16,57 8,76 -6,64

- Fonds 11,10 -13,14 16,60 9,86 -7,23
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Jyske Invest  

Swedish Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
SEK 1.000 SEK 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 10 0
Dividend 4.174 3.102
Totaal rente en dividend 4.184 3.102

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -5.013 3.392
Afgeleide financiële instr. 3  0
Valutarekeningen 0 -6
Transactiekosten 71 70
Totaal koerswinst en -
verlies -5.081 3.316
Totaal netto-inkomsten -897 6.418

  
Beheerskosten 809 744
Resultaat vóór 
belastingen -1.706 5.674

  
Belasting 615 419
Nettoresultaat halfjaar -2.321 5.255

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
SEK 1.000 SEK 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.578 1.419
Totaal liquide middelen 1.578 1.419

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 107.753 111.410
Totaal belangen 107.753 111.410 

Overige activa:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 959 741
Totaal overige activa 959 741

  
ACTIVA TOTAAL 110.290 113.570

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 109.580 113.051

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 710 519
Totaal overige schulden 710 519

  
PASSIVA TOTAAL 110.290 113.570
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde SEK 1.000 In oml. zijnde SEK 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  SEK 1.000 waarde SEK 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 46.006 113.051 48.270 95.470
 Emissies sinds 31-12 2.980 7.275 6.346 14.055
 Aflossingen sinds 31-12 3.560 8.425 8.610 18.915
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -2.321   22.441
   
 Totaal vermogen van de leden 45.426 109.580 46.006 113.051
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Grootste deelnemingen 
Nordea Bank AB 7,28% 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 6,83% 

Hennes & Mauritz AB 6,71% 

Volvo AB 5,38% 

TeliaSonera AB 5,29% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van SEK�100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Industrie 31,00% F  Materialen 6,70%
 

B  Financiën 23,20% G  Gezondheidszorg 4,40%
 

C  Consumptiegoederen 12,90% H  Energie 2,20%
 

D  Telecom 9,70% I  Consumer staples 1,50%
 

E  IT 7,60%
 

J  Contant 0,80%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (SEK 1.000) 20.971 -22.116 14.537 5.255 -2.321

Geplaatst kapitaal (SEK 1.000) 66.274 47.437 50.410 49.357 45.426

Vermogen van de leden (SEK 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

177.041 87.861 82.715 103.181 109.580

Intrinsieke waarden in SEK per recht van deelneming 267,13 185,22 164,09 209,05 241,23

Beheerskosten (in %) 0,64 0,69 0,78 0,73 0,71

Transactiekosten uit lopende exploitatie (SEK 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 33 11 51 70 71

- Transactiekosten in % van vermogen 0,02 0,01 0,08 0,07 0,06

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,95 0,77 0,21 0,28 0,23

- Fonds 0,92 0,73 0,19 0,24 0,16

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 18,67 15,40 20,17 20,92 20,64

- Fonds 19,01 15,89 20,82 21,32 20,99

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 12,03 -18,25 23,36 6,83 -1,25

- Fonds 13,19 -18,15 24,61 5,69 -1,83
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Jyske Invest  

German Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 0
Dividend 2.938 797
Totaal rente en dividend 2.939 797

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen 2.357 -297
Transactiekosten 145 73
Totaal koerswinst en -
verlies 2.212 -370
Totaal netto-inkomsten 5.151 427

  
Beheerskosten 678 193
Resultaat vóór 
belastingen 4.473 234

  
Belasting 681 176
Nettoresultaat halfjaar 3.792 58

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 985 1.061
Totaal liquide middelen 985 1.061

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 62.218 76.970
Totaal belangen 62.218 76.970 

Overige activa:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 12.832 111
Totaal overige activa 12.832 111

  
ACTIVA TOTAAL 76.035 78.142

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 62.708 78.142

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 13.327 0
Totaal overige schulden 13.327 0

  
PASSIVA TOTAAL 76.035 78.142
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 88.179 78.142 33.252 24.637
 Emissies sinds 31-12 22.204 20.175 58.555 46.682
 Aflossingen sinds 31-12 43.397 39.401 3.628 2.722
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 3.792   9.545
   
 Totaal vermogen van de leden 66.986 62.708 88.179 78.142
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Grootste deelnemingen 
Siemens AG 9,65% 

BASF SE 9,33% 

Bayer AG 6,87% 

Allianz SE 6,73% 

Daimler AG 5,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Consumptiegoederen 18,00% F  IT 9,00%
 

B  Industrie 17,50% G  Nutsbedrijven 4,90%
 

C  Financiën 16,80% H  Telecom 4,70%
 

D  Materialen 15,50% I  Consumer staples 3,00%
 

E  Gezondheidszorg 9,30% 
 

J  Contant 1,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 11.574 -11.537 -482 58 3.792

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 66.856 52.956 34.257 34.837 66.986

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

68.291 43.211 20.530 25.849 62.708

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 102,15 81,60 59,93 74,20 93,61

Beheerskosten (in %) 0,63 0,69 0,79 0,74 0,76

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 19 45 24 73 145

- Transactiekosten in % van vermogen 0,03 0,09 0,12 0,28 0,16

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,56 0,80 0,06 0,17 0,19

- Fonds 0,51 0,77 0,08 0,20 0,23

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 22,57 15,24 19,45 20,48 20,41

- Fonds 22,75 15,09 18,75 19,60 19,50

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 20,67 -19,74 -0,23 -0,07 5,94

- Fonds 21,54 -18,86 -1,45 0,15 5,64
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Jyske Invest  

Japanese Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
JPY 1.000 JPY 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 3 2
Dividend 7.531 8.979
Totaal rente en dividend 7.534 8.981

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -15.249 -62.313
Valutarekeningen 106 -219
Transactiekosten 1.155 4.161
Totaal koerswinst en -
verlies -16.298 -66.693
Totaal netto-inkomsten -8.764 -57.712

  
Beheerskosten 4.604 7.188
Resultaat vóór 
belastingen -13.368 -64.900

  
Belasting 527 629
Nettoresultaat halfjaar -13.895 -65.529

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
JPY 1.000 JPY 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 9.252 5.793
Totaal liquide middelen 9.252 5.793

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 601.862 651.468
Totaal belangen 601.862 651.468 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 2.699 669
Totaal overige activa 2.699 669

  
ACTIVA TOTAAL 613.813 657.930

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 613.813 657.930

PASSIVA TOTAAL 613.813 657.930
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde JPY 1.000 In oml. zijnde JPY 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  JPY 1.000 waarde JPY 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 13.170 657.930 21.049 1.044.100
 Emissies sinds 31-12 520 24.301 0 0
 Aflossingen sinds 31-12 1.095 54.523 7.879 373.992
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -13.895   -12.178
   
 Totaal vermogen van de leden 12.595 613.813 13.170 657.930
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Grootste deelnemingen 
Toyota Motor Corp 3,92% 

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,55% 

Canon Inc 3,07% 

Honda Motor Co Ltd 3,02% 

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,29% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van JPY 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Industrie 18,70% G  Gezondheidszorg 4,40%
 

B  Consumptiegoederen 18,70% H  Nutsbedrijven 4,20%
 

C  Financiën 17,50% I  Telecom 4,00%
 

D  IT 13,30% J  Energie 3,00%
 

E  Materialen 10,30%
 

K  Contant 0,80%
 

F  Consumer staples 5,10% 
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (JPY 1.000) 678.929 -868.036 39.212 -65.529 -13.895

Geplaatst kapitaal (JPY 1.000) 88.451 49.587 23.859 18.184 12.595

Vermogen van de leden (duiz. JPY)
 
 
Kengetallen: 
 

10.521.575 3.945.947 1.183.601 835.146 613.813

Intrinsieke waarden in JPY per recht van deelneming 11.895,40 7.957,69 4.960,80 4.592,73 4.873,42

Beheerskosten (in %) 0,63 0,68 0,78 0,74 0,72

Transactiekosten uit lopende exploitatie (JPY 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 20.416 17.750 6.755 4.161 1.155

- Transactiekosten in % van vermogen 0,19 0,39 0,53 0,43 0,18

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,75 0,52 -0,22 -0,25 -0,56

- Fonds 0,68 0,32 -0,40 -0,40 -0,67

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 14,05 15,55 19,74 21,30 20,14

- Fonds 14,29 16,70 21,30 22,88 21,87

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 6,59 -10,36 9,20 -7,52 -5,16

- Fonds 6,74 -14,48 6,91 -7,41 -2,45
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Jyske Invest  

US Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 220 174
Totaal rente en dividend 220 174

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen 1.827 -1.876
Valutarekeningen 3 -2
Transactiekosten 58 74
Totaal koerswinst en -
verlies 1.772 -1.952
Totaal netto-inkomsten 1.992 -1.778

  
Beheerskosten 195 184
Resultaat vóór 
belastingen 1.797 -1.962

  
Belasting 31 24
Nettoresultaat halfjaar 1.766 -1.986

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 313 271
Totaal liquide middelen 313 271

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 27.421 24.908
Totaal belangen 27.421 24.908 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 28 29
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 727 0
Totaal overige activa 755 29

  
ACTIVA TOTAAL 28.489 25.208

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 28.489 25.208

PASSIVA TOTAAL 28.489 25.208
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 24.492 25.208 26.893 24.018
 Emissies sinds 31-12 3.805 4.112 7.798 7.029
 Aflossingen sinds 31-12 2.453 2.597 10.199 9.412
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 1.766   3.573
   
 Totaal vermogen van de leden 25.844 28.489 24.492 25.208
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Grootste deelnemingen 
Exxon Mobil Corp 3,60% 

Apple Inc 3,24% 

International Business Machines Corp 2,37% 

Microsoft Corp 2,30% 

Chevron Corp 2,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  IT 18,80% G  Consumer staples 10,40%
 

B  Financiën 14,40% H  Materialen 3,40%
 

C  Energie 12,80% I  Telecom 2,60%
 

D  Gezondheidszorg 12,10% J  Nutsbedrijven 2,50%
 

E  Consumptiegoederen 11,00% 
 

K  Contant 1,60%
 

F  Industrie 10,40%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 928 -1.122 -391 -1.986 1.766

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 8.335 20.057 27.379 30.787 25.844

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

10.529 23.918 20.786 25.540 28.489

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 126,32 119,25 75,92 82,96 110,23

Beheerskosten (in %) 0,63 0,66 0,78 0,74 0,71

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 21 86 88 74 58

- Transactiekosten in % van vermogen 0,21 0,42 0,46 0,30 0,21

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,67 0,49 -0,30 -0,17 0,07

- Fonds 0,69 0,70 -0,29 -0,21 0,01

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 11,69 9,46 15,54 16,85 17,90

- Fonds 12,07 10,11 15,63 16,66 17,58

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 6,94 -11,47 3,32 -7,02 5,88

- Fonds 10,18 -7,32 -0,45 -7,11 7,10
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Jyske Invest  

Chinese Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 1.167 1.624
Totaal rente en dividend 1.167 1.624

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -402 -5.259
Valutarekeningen 0 -13
Transactiekosten 136 175
Totaal koerswinst en -
verlies -538 -5.447
Totaal netto-inkomsten 629 -3.823

  
Beheerskosten 365 404
Resultaat vóór 
belastingen 264 -4.227

  
Belasting 72 34
Nettoresultaat halfjaar 192 -4.261

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 794 435
Totaal liquide middelen 794 435

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 40.177 44.285
Totaal belangen 40.177 44.285 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 553 0
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 95 166
Totaal overige activa 648 166

  
ACTIVA TOTAAL 41.619 44.886

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 41.387 44.747

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 232 139
Totaal overige schulden 232 139

  
PASSIVA TOTAAL 41.619 44.886
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 11.512 44.747 13.894 50.690
 Emissies sinds 31-12 559 2.174 2.221 8.103
 Aflossingen sinds 31-12 1.478 5.726 4.603 16.163
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 192   2.117
   
 Totaal vermogen van de leden 10.593 41.387 11.512 44.747
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Grootste deelnemingen 
China Mobile Ltd 8,86% 

Industrial & Commercial Bank of China 7,54% 

CNOOC Ltd 7,35% 

China Construction Bank Corp 7,17% 

Bank of China Ltd 5,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 35,90% F  Industrie 6,50%
 

B  Energie 19,90% G  Materialen 6,00%
 

C  Telecom 10,70% H  Contant 2,40%
 

D  IT 8,10% I  Consumer staples 2,00%
 

E  Consumptiegoederen 8,00% 
 

J  Nutsbedrijven 0,50%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 16.342 -22.808 10.169 -4.261 192

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 20.257 16.220 12.972 12.940 10.593

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

66.955 51.089 38.853 43.547 41.387

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 330,53 314,98 299,51 336,53 390,71

Beheerskosten (in %) 0,80 0,82 0,90 0,87 0,84

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 87 157 154 175 136

- Transactiekosten in % van vermogen 0,12 0,26 0,53 0,37 0,31

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,27 0,95 0,64 0,64 0,53

- Fonds 1,33 0,99 0,67 0,67 0,56

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 21,38 28,66 33,21 33,69 32,88

- Fonds 21,79 28,61 32,72 33,43 32,50

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 22,47 -26,64 42,09 -6,42 0,93

- Fonds 26,80 -27,73 40,36 -7,76 0,52
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Jyske Invest  

Indian Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 5 0
Dividend 268 629
Totaal rente en dividend 273 629

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 10 0
Belangen -4.060 899
Valutarekeningen -17 -31
Transactiekosten 114 88
Totaal koerswinst en -
verlies -4.181 780
Totaal netto-inkomsten -3.908 1.409

  
Beheerskosten 292 279
Resultaat vóór 
belastingen -4.200 1.130

  
Nettoresultaat halfjaar -4.200 1.130

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 312 665
Totaal liquide middelen 312 665

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 31.985 39.930
Totaal belangen 31.985 39.930 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 179 29
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 710 90
Totaal overige activa 889 119

  
ACTIVA TOTAAL 33.186 40.714

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 32.115 40.714

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.071 0
Totaal overige schulden 1.071 0

  
PASSIVA TOTAAL 33.186 40.714

  
  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 131 

 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 9.708 40.714 9.211 31.423
 Emissies sinds 31-12 432 1.619 1.893 7.373
 Aflossingen sinds 31-12 1.609 6.018 1.396 5.071
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -4.200   6.989
   
 Totaal vermogen van de leden 8.531 32.115 9.708 40.714
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Grootste deelnemingen 
Infosys Technologies Ltd 8,95% 

Reliance Industries Ltd 8,18% 

ICICI Bank Ltd 6,77% 

Tata Consultancy Services Ltd 5,89% 

Housing Development Finance Corp 5,30% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 28,40% F  Consumer staples 5,80%
 

B  IT 15,50% G  Gezondheidszorg 5,50%
 

C  Energie 12,00% H  Consumptiegoederen 5,40%
 

D  Industrie 10,70% I  Nutsbedrijven 4,30%
 

E  Materialen 10,60%
 

J  Contant 1,80%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 5.881 -24.536 8.077 1.130 -4.200

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 14.546 12.005 9.435 9.147 8.531

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

46.713 32.019 25.068 32.393 32.115

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 321,15 266,72 265,68 354,15 376,46

Beheerskosten (in %) 0,80 0,85 0,93 0,87 0,85

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 122 117 79 88 114

- Transactiekosten in % van vermogen 0,27 0,26 0,44 0,27 0,33

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,45 1,03 0,67 0,58 0,47

- Fonds 1,49 1,06 0,69 0,58 0,44

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 23,95 28,66 37,02 37,18 37,03

- Fonds 23,69 27,45 34,81 34,80 34,56

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 17,32 -42,06 57,48 2,53 -8,18

- Fonds 13,71 -41,01 55,39 3,81 -10,24
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Jyske Invest  

Turkish Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 1
Dividend 251 678
Totaal rente en dividend 252 679

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -1.213 382
Valutarekeningen -10 5
Transactiekosten 24 28
Totaal koerswinst en -
verlies -1.247 359
Totaal netto-inkomsten -995 1.038

  
Beheerskosten 57 67
Resultaat vóór 
belastingen -1.052 971

  
Belasting 21 20
Nettoresultaat halfjaar -1.073 951

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 50 133
Totaal liquide middelen 50 133

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 5.663 7.182
Totaal belangen 5.663 7.182 

Overige activa:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 95 231
Totaal overige activa 95 231

  
ACTIVA TOTAAL 5.808 7.546

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 5.740 7.253

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 68 293
Totaal overige schulden 68 293

  
PASSIVA TOTAAL 5.808 7.546
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 6.004 7.253 7.288 7.030
 Emissies sinds 31-12 321 369 1.265 1.439
 Aflossingen sinds 31-12 722 809 2.549 2.830
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -1.073   1.614
   
 Totaal vermogen van de leden 5.603 5.740 6.004 7.253

 
  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 136 

Grootste deelnemingen 
Turkiye Garanti Bankasi AS 9,69% 

Turkiye Is Bankasi 6,78% 

Turk Telekomunikasyon AS 5,56% 

Turkiye Halk Bankasi AS 4,96% 

BIM Birlesik Magazalar AS 4,95% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 42,10% F  Consumptiegoederen 7,00%
 

B  Industrie 12,60% G  Energie 4,20%
 

C  Materialen 10,60% H  Contant 1,90%
 

D  Consumer staples 10,40% I  Overige 1,60%
 

E  Telecom 9,60%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 3.370 -6.356 1.356 951 -1.073

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 12.536 9.871 6.805 6.325 5.603

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

14.913 7.121 4.670 6.985 5.740

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 118,97 72,14 68,63 110,42 102,44

Beheerskosten (in %) 0,80 0,90 0,94 0,92 0,91

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 46 39 27 28 24

- Transactiekosten in % van vermogen 0,34 0,45 0,73 0,38 0,38

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,01 0,68 0,41 0,43 0,36

- Fonds 1,01 0,65 0,37 0,38 0,29

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 48,21 42,97 43,87 44,52 39,93

- Fonds 48,39 43,38 44,29 44,89 39,97

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 32,61 -43,28 42,51 15,79 -14,27

- Fonds 29,21 -45,88 41,69 14,48 -15,20
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Jyske Invest  

Global Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 0
Dividend 533 329
Totaal rente en dividend 534 329

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen 642 -2.374
Valutarekeningen 12 -73
Overige activa/passiva 3 1
Transactiekosten 170 76
Totaal koerswinst en -
verlies 487 -2.522
Totaal netto-inkomsten 1.021 -2.193

  
Beheerskosten 258 183
Resultaat vóór 
belastingen 763 -2.376

  
Belasting 84 49
Nettoresultaat halfjaar 679 -2.425

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 476 1.658
Totaal liquide middelen 476 1.658

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 260
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 33.229 30.423
Totaal belangen 33.229 30.683 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 68 33
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.068 311
Totaal overige activa 1.136 344

  
ACTIVA TOTAAL 34.841 32.685

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 33.897 31.853

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 944 832
Totaal overige schulden 944 832

  
PASSIVA TOTAAL 34.841 32.685
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 16.749 31.853 14.330 23.838
 Emissies sinds 31-12 16.469 32.175 5.929 9.882
 Aflossingen sinds 31-12 16.276 30.810 3.510 5.753
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 679   3.886
   
 Totaal vermogen van de leden 16.942 33.897 16.749 31.853
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Grootste deelnemingen 
Apple Inc 1,68% 

Chevron Corp 1,55% 

BHP Billiton PLC 1,36% 

Wells Fargo & Co 1,36% 

JPMorgan Chase & Co 1,35% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  VS 46,70% G  Zwitserland 3,40%
 

B  Euroland 13,30% H  Korea 2,50%
 

C  Overige 11,20% I  Noorwegen 1,90%
 

D  Engeland 7,90% J  Brazilië 1,70%
 

E  Japan 6,00%
 

K  Hongkong 1,70%
 

F  China 3,70%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 3.256 -3.201 458 -2.425 679

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 13.477 13.819 12.502 16.694 16.942

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

34.925 32.596 17.107 25.228 33.897

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 259,15 235,88 136,83 151,12 200,07

Beheerskosten (in %) 0,63 0,67 0,80 0,74 0,72

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 85 164 93 76 170

- Transactiekosten in % van vermogen 0,26 0,49 0,59 0,31 0,47

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,94 0,87 -0,09 -0,05 0,09

- Fonds 0,98 0,96 -0,13 -0,11 -0,04

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 11,63 10,18 17,81 18,94 19,90

- Fonds 12,90 11,50 19,70 20,55 21,12

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 9,17 -10,71 9,17 -9,37 4,68

- Fonds 10,39 -8,95 4,56 -9,15 5,20
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Jyske Invest  

Emerging Market Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 0
Dividend 492 461
Totaal rente en dividend 493 461

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen 404 -2.162
Valutarekeningen -8 -20
Overige activa/passiva 0 2
Transactiekosten 189 136
Totaal koerswinst en -
verlies 207 -2.316
Totaal netto-inkomsten 700 -1.855

  
Beheerskosten 287 243
Resultaat vóór 
belastingen 413 -2.098

  
Belasting 52 30
Nettoresultaat halfjaar 361 -2.128

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 925 418
Totaal liquide middelen 925 418

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 32.446 32.790
Niet-beursgenot. belangen in 
buitenlandse bedrijven 554 96
Totaal belangen 33.000 32.886 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 164 24
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 472 88
Totaal overige activa 636 112

  
ACTIVA TOTAAL 34.561 33.416

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 33.921 33.416

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 640 0
Totaal overige schulden 640 0

  
PASSIVA TOTAAL 34.561 33.416
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 12.376 33.416 12.282 28.343
 Emissies sinds 31-12 733 1.976 1.637 3.918
 Aflossingen sinds 31-12 685 1.832 1.543 3.536
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 361   4.691
   
 Totaal vermogen van de leden 12.424 33.921 12.376 33.416
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Grootste deelnemingen 
Vale SA 3,85% 

Samsung Electronics Co Ltd 3,42% 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 
Ltd 

2,45% 

America Movil SAB de CV 2,38% 

Gazprom OAO 2,33% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  China 20,00% G  India 5,80%
 

B  Korea 14,50% H  Indonesië 4,80%
 

C  Brazilië 13,90% I  Zuid-Afrika 4,80%
 

D  Overige 15,00% J  Mexico 3,90%
 

E  Rusland 7,50%
 

K  Maleisië 2,50%
 

F  Taiwan 7,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 6.434 -5.782 4.945 -2.128 361

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 14.425 15.129 11.556 12.318 12.424

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

35.236 41.646 19.790 26.382 33.921

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 244,27 275,27 171,25 214,17 273,02

Beheerskosten (in %) 0,80 0,82 0,93 0,88 0,84

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 134 175 146 136 189

- Transactiekosten in % van vermogen 0,41 0,38 0,89 0,49 0,56

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,45 1,32 0,52 0,46 0,43

- Fonds 1,34 1,29 0,46 0,44 0,40

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 17,58 19,15 27,75 28,20 27,37

- Fonds 18,96 20,93 29,45 30,06 28,63

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 17,55 -11,76 36,01 -6,17 0,88

- Fonds 22,18 -11,38 35,16 -7,20 1,11
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Jyske Invest  

European Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 543 684
Totaal rente en dividend 543 684

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -440 -296
Valutarekeningen -3 5
Overige activa/passiva -1 1
Transactiekosten 42 57
Totaal koerswinst en -
verlies -486 -347
Totaal netto-inkomsten 57 337

  
Beheerskosten 139 184
Resultaat vóór 
belastingen -82 153

  
Belasting 97 136
Nettoresultaat halfjaar -179 17

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 107 177
Totaal liquide middelen 107 177

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 310 448
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 17.159 19.670
Totaal belangen 17.469 20.118 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 37 17
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 541 0
Totaal overige activa 578 17

  
ACTIVA TOTAAL 18.154 20.312

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 17.776 20.312

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 378 0
Totaal overige schulden 378 0

  
PASSIVA TOTAAL 18.154 20.312

  
  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 147 

 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 21.164 20.312 31.048 25.914
 Emissies sinds 31-12 489 464 1.652 1.401
 Aflossingen sinds 31-12 2.950 2.821 11.536 10.080
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -179   3.077
   
 Totaal vermogen van de leden 18.703 17.776 21.164 20.312
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Grootste deelnemingen 
Nestle SA 3,72% 

Novartis AG 2,46% 

HSBC Holdings PLC 2,27% 

Total SA 2,17% 

BP PLC 2,06% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Financiën 18,60% G  Consumptiegoederen 9,10%
 

B  Consumer staples 15,10% H  Telecom 6,50%
 

C  Energie 11,50% I  IT 3,20%
 

D  Materialen 11,40% J  Nutsbedrijven 2,30%
 

E  Industrie 11,40%
 

K  Overige 1,00%
 

F  Gezondheidszorg 9,90% 
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 5.413 -9.104 1.389 17 -179

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 49.949 39.063 28.597 25.869 18.703

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

67.718 40.422 19.640 21.397 17.776

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 135,58 103,48 68,68 82,71 95,04

Beheerskosten (in %) 0,64 0,69 0,79 0,75 0,73

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 118 82 56 57 42

- Transactiekosten in % van vermogen 0,18 0,18 0,30 0,23 0,22

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,67 0,61 -0,16 -0,09 -0,10

- Fonds 0,55 0,60 -0,22 -0,16 -0,23

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 14,22 11,71 16,13 17,21 17,26

- Fonds 15,86 12,27 17,46 18,13 17,99

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 9,84 -18,72 6,07 -2,45 0,91

- Fonds 8,46 -16,84 7,67 -0,90 -0,97
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Jyske Invest  

Far Eastern Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 0
Dividend 569 520
Totaal rente en dividend 570 520

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen 570 -1.847
Valutarekeningen -9 -20
Overige activa/passiva 0 -1
Transactiekosten 210 133
Totaal koerswinst en -
verlies 351 -2.001
Totaal netto-inkomsten 921 -1.481

  
Beheerskosten 315 289
Resultaat vóór 
belastingen 606 -1.770

  
Belasting 55 28
Nettoresultaat halfjaar 551 -1.798

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 740 224
Totaal liquide middelen 740 224

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 34.864 38.202
Totaal belangen 34.864 38.202 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 176 6
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 513 104
Totaal overige activa 689 110

  
ACTIVA TOTAAL 36.293 38.536

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 36.213 38.445

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 80 91
Totaal overige schulden 80 91

  
PASSIVA TOTAAL 36.293 38.536
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 6.729 38.445 6.286 30.944
 Emissies sinds 31-12 231 1.310 1.690 8.269
 Aflossingen sinds 31-12 724 4.093 1.247 6.158
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 551   5.390
   
 Totaal vermogen van de leden 6.236 36.213 6.729 38.445
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Grootste deelnemingen 
Samsung Electronics Co Ltd 4,21% 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 
Ltd 

3,20% 

CNOOC Ltd 2,66% 

China Mobile Ltd 2,54% 

China Construction Bank Corp 2,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  China 22,60% F  Singapore 6,60%
 

B  Korea 20,30% G  Indonesië 4,50%
 

C  Taiwan 15,60% H  Maleisië 4,00%
 

D  Hongkong 12,60% I  Thailand 3,90%
 

E  India 7,90%
 

J  Overige 2,00%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 8.319 -12.673 6.317 -1.798 551

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 8.534 7.980 5.905 7.056 6.236

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

43.943 37.282 22.043 32.858 36.213

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 514,89 467,17 373,32 465,65 580,73

Beheerskosten (in %) 0,80 0,84 0,92 0,86 0,84

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 106 141 73 133 210

- Transactiekosten in % van vermogen 0,27 0,33 0,41 0,40 0,56

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,20 1,04 0,45 0,42 0,44

- Fonds 1,17 1,02 0,45 0,45 0,43

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 16,35 18,95 26,23 27,21 26,86

- Fonds 18,52 20,61 28,05 28,87 28,20

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 17,12 -21,19 35,67 -3,71 1,17

- Fonds 23,66 -24,08 40,99 -5,41 1,66
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Jyske Invest  

Latin American Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
USD 1.000 USD 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 678 847
Totaal rente en dividend 678 847

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -1.603 -4.458
Valutarekeningen 13 -18
Overige activa/passiva 1 2
Transactiekosten 86 219
Totaal koerswinst en -
verlies -1.675 -4.693
Totaal netto-inkomsten -997 -3.846

  
Beheerskosten 329 298
Resultaat vóór 
belastingen -1.326 -4.144

  
Belasting 57 63
Nettoresultaat halfjaar -1.383 -4.207

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
USD 1.000 USD 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 356 657
Totaal liquide middelen 356 657

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 35.905 39.300
Niet-beursgenot. belangen in 
buitenlandse bedrijven 798 283
Totaal belangen 36.703 39.583 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 157 197
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 91 11
Totaal overige activa 248 208

  
ACTIVA TOTAAL 37.307 40.448

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 37.307 40.448

PASSIVA TOTAAL 37.307 40.448
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde USD 1.000 In oml. zijnde USD 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  USD 1.000 waarde USD 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 6.617 40.448 5.979 32.301
 Emissies sinds 31-12 940 5.560 2.353 12.998
 Aflossingen sinds 31-12 1.255 7.318 1.715 9.012
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -1.383   4.161
   
 Totaal vermogen van de leden 6.302 37.307 6.617 40.448
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Grootste deelnemingen 
Vale SA 9,82% 

America Movil SAB de CV 7,44% 

Petroleo Brasileiro SA 5,08% 

Banco Itau Holding Financeira SA 4,97% 

Banco Bradesco SA 4,63% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van USD 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Brazilië 66,00%

B  Mexico 17,60%

C  Chili 6,50%

D  Colombia 3,70%

E  Peru 2,80%
 

F  Overige 2,40%
 

G  Argentinië 1,00%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (USD 1.000) 5.793 3.011 5.190 -4.207 -1.383

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 6.088 6.603 5.354 6.742 6.302

Vermogen van de leden (USD 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

28.919 39.124 20.667 32.305 37.307

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 475,03 592,54 386,06 479,14 591,95

Beheerskosten (in %) 0,78 0,81 0,92 0,88 0,85

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 20 20 43 219 86

- Transactiekosten in % van vermogen 0,08 0,05 0,26 0,65 0,22

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,51 1,75 0,80 0,67 0,60

- Fonds 1,42 1,71 0,80 0,65 0,55

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 24,06 21,13 30,29 30,48 28,75

- Fonds 24,04 21,50 29,84 30,26 28,26

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 27,23 8,29 43,01 -9,04 -1,07

- Fonds 27,04 9,85 36,06 -11,32 -3,16
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Jyske Invest  

Eastern European Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 230 399
Totaal rente en dividend 230 399

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -783 469
Valutarekeningen -10 0
Overige activa/passiva 1 3
Transactiekosten 30 26
Totaal koerswinst en -
verlies -822 446
Totaal netto-inkomsten -592 845

  
Beheerskosten 147 135
Resultaat vóór 
belastingen -739 710

  
Belasting 34 23
Nettoresultaat halfjaar -773 687

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 142 156
Totaal liquide middelen 142 156

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 13.334 16.598
Niet-beursgenot. belangen in 
buitenlandse bedrijven 1.376 299
Totaal belangen 14.710 16.897 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 119 21
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 417 107
Totaal overige activa 536 128

  
ACTIVA TOTAAL 15.388 17.181

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 15.035 17.079

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 353 102
Totaal overige schulden 353 102

  
PASSIVA TOTAAL 15.388 17.181
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 3.402 17.079 3.391 13.628
 Emissies sinds 31-12 90 457 453 2.012
 Aflossingen sinds 31-12 351 1.728 442 1.990
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -773   3.429
   
 Totaal vermogen van de leden 3.141 15.035 3.402 17.079
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Grootste deelnemingen 
Gazprom OAO 9,89% 

Lukoil OAO 9,35% 

Sberbank of Russia 7,20% 

MMC Norilsk Nickel OJSC 4,98% 

Rosneft Oil Co 3,84% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Rusland 60,40%

B  Polen 17,30%

C  Turkije 13,80%

D  Hongarije 3,30%

E  Tsjechië 2,30%
 

F  Estland 1,60%
 

G  Overige 1,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 1.506 -3.532 2.018 687 -773

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 5.908 5.051 3.381 3.492 3.141

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

34.650 30.448 10.193 14.746 15.035

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 586,54 602,77 301,42 422,29 478,70

Beheerskosten (in %) 0,80 0,84 0,94 0,89 0,88

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 84 20 29 26 30

- Transactiekosten in % van vermogen 0,23 0,07 0,32 0,17 0,18

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,30 1,10 0,25 0,33 0,16

- Fonds 1,17 1,04 0,24 0,28 0,05

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 21,73 22,46 31,32 31,59 29,31

- Fonds 22,22 23,13 30,63 30,51 27,84

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 6,55 -11,51 30,10 6,23 -0,78

- Fonds 5,18 -9,30 27,02 5,07 -4,65

 
 
 

  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 162 

Jyske Invest  

Global Real Estate Equities  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Dividend 152 168
Totaal rente en dividend 152 168

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -426 697
Afgeleide financiële instr. 0  1
Valutarekeningen -11 23
Transactiekosten 15 12
Totaal koerswinst en -
verlies -452 709
Totaal netto-inkomsten -300 877

  
Beheerskosten 63 64
Resultaat vóór 
belastingen -363 813

  
Belasting 16 17
Nettoresultaat halfjaar -379 796

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 165 70
Totaal liquide middelen 165 70

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 7.857 9.240
Totaal belangen 7.857 9.240 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 32 28
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 34 0
Totaal overige activa 66 28

  
ACTIVA TOTAAL 8.088 9.338

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 8.014 9.338

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 74 0
Totaal overige schulden 74 0

  
PASSIVA TOTAAL 8.088 9.338
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 12.634 9.338 14.157 8.364
 Emissies sinds 31-12 70 52 699 469
 Aflossingen sinds 31-12 1.387 997 2.222 1.476
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -379   1.981
   
 Totaal vermogen van de leden 11.317 8.014 12.634 9.338
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Grootste deelnemingen 
Simon Property Group Inc 6,60% 

Sun Hung Kai Properties Ltd 4,05% 

Vornado Realty Trust 3,33% 

Boston Properties Inc 3,15% 

Equity Residential 2,94% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  VS 41,90%

B  Overige 21,00%

C  Hongkong 11,90%

D  Japan 10,90%

E  Engeland 5,80%
 

F  China 4,30%
 

G  Frankrijk 4,20%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007* 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) -1.003 -4.758 1.038 796 -379

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 30.180 22.370 15.497 13.449 11.317

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

29.213 13.948 7.366 8.718 8.014

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 96,80 62,35 47,53 64,82 70,82

Beheerskosten (in %) 0,12 0,69 0,83 0,74 0,73

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 0 33 13 12 15

- Transactiekosten in % van vermogen 0,00 0,19 0,20 0,14 0,17

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 1,16 0,59 -0,09 0,00 -0,05

- Fonds 1,18 0,52 -0,06 -0,02 -0,09

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 12,28 15,20 21,84 22,65 22,13

- Fonds 12,21 15,64 22,99 23,55 23,08

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -4,06 -20,24 4,37 11,76 -2,20

- Fonds -3,20 -23,35 17,14 9,71 -4,19

 
* 2007 betreft een periode van minder dan 6 maanden. 

  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 166 

Jyske Invest  

Income Strategy  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 209 221
Totaal rente en dividend 209 221

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -418 1.200
Belangen 141 171
Afgeleide financiële instr. 504  -847
Valutarekeningen -26 36
Transactiekosten 2 5
Totaal koerswinst en -
verlies 199 555
Totaal netto-inkomsten 408 776

  
Beheerskosten 68 67
Resultaat vóór 
belastingen 340 709

  
Nettoresultaat halfjaar 340 709

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 118 626
Totaal liquide middelen 118 626

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 238 249
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 10.538 10.767
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.328 1.356
Totaal obligaties 12.104 12.372

Belangen:   
Bew. deeln. andere DK bel. 4.066 4.085
Totaal belangen 4.066 4.085 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 4 14
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 139 8
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 143 22

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 206 185
Totaal overige activa 206 185

  
ACTIVA TOTAAL 16.637 17.290

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 16.629 17.096

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  8 2
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 0 192
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 8 194

PASSIVA TOTAAL 16.637 17.290
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 47.250 17.096 42.160 14.524
 Emissies sinds 31-12 2.035 739 11.445 4.148
 Aflossingen sinds 31-12 4.245 1.546 6.355 2.299
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 340   723
   
 Totaal vermogen van de leden 45.040 16.629 47.250 17.096
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 14,40% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

10,05% 

1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

8,03% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

5,79% 

1,7% Development Bank of Japan 20-09-
2022 

4,45% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Obligatiedeel 73,90%

B  Belang hoogrenderende obligaties 24,40% 

C  Overige 1,70%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) -28 -264 679 709 340

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 66.327 52.537 41.768 42.655 45.040

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

20.825 16.636 13.388 15.413 16.629

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 31,40 31,67 32,05 36,13 36,92

Beheerskosten (in %) 0,35 0,38 0,46 0,44 0,41

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 2 0 3 5 2

- Transactiekosten in % van vermogen 0,01 0,00 0,02 0,04 0,01

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,17 0,02 0,39 0,45 0,82

- Fonds 0,02 -0,43 -0,25 0,06 0,27

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 3,29 3,04 3,48 3,24 3,31

- Fonds 2,66 2,51 4,18 4,43 4,56

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -0,30 0,46 3,27 4,46 2,20

- Fonds -0,25 -1,53 5,42 4,89 2,04
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Jyske Invest  

Stable Strategy  

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1.099 977
Dividend 320 272
Totaal rente en dividend 1.419 1.249

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -1.962 4.723
Belangen -148 1.225
Afgeleide financiële instr. 3.753  -5.754
Valutarekeningen -251 250
Overige activa/passiva -21 3
Transactiekosten 135 149
Totaal koerswinst en -
verlies 1.236 298
Totaal netto-inkomsten 2.655 1.547

  
Beheerskosten 429 353
Resultaat vóór 
belastingen 2.226 1.194

  
Belasting 56 47
Nettoresultaat halfjaar 2.170 1.147

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 3.826 3.448
Totaal liquide middelen 3.826 3.448

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 909 951
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 51.234 44.661
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 5.280 4.852
Totaal obligaties 57.423 50.464

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 501
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 18.506 24.058
Bew. deeln. andere DK bel. 8.518 7.788
Totaal belangen 27.024 32.347 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 24 51
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 1.036 44
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 1.060 95

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 1.094 841
Overige tegoeden 0 291
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 4.490 0
Totaal overige activa 5.584 1.132

  
ACTIVA TOTAAL 94.917 87.486

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 94.710 86.350

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  7 5
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 0 1.131
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 7 1.136

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 200 0
Totaal overige schulden 200 0

  
PASSIVA TOTAAL 94.917 87.486
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 65.260 86.350 58.526 70.943
 Emissies sinds 31-12 6.055 8.103 11.075 14.262
 Aflossingen sinds 31-12 1.433 1.913 4.341 5.350
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 2.170   6.495
   
 Totaal vermogen van de leden 69.882 94.710 65.260 86.350
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 7,26% 

1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

5,37% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

4,16% 

1,7% Development Bank of Japan 20-09-
2022 

3,48% 

2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 
02-12-2015 

2,53% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Traditionele obligaties 55,00% 

B  Hoogrenderende obligaties 15,70% 

C  Noord-Amerika 9,90%

D  Overige 9,70%

E  Europa 5,80%
 

F  Azië 2,70%
 

G  Latijns-Amerika 1,20%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 1.461 -2.898 1.458 1.147 2.170

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 67.576 69.176 55.592 57.729 69.882

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

81.104 82.566 61.767 71.150 94.710

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 120,02 119,36 111,11 123,25 135,53

Beheerskosten (in %) 0,43 0,47 0,52 0,49 0,47

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 32 90 132 149 135

- Transactiekosten in % van vermogen 0,04 0,11 0,22 0,21 0,15

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,55 0,44 0,14 0,14 0,40

- Fonds 0,69 0,56 0,00 0,08 0,21

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 3,82 3,49 4,89 4,80 4,83

- Fonds 4,30 3,82 5,82 6,00 5,89

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 1,40 -2,24 3,93 2,10 2,16

- Fonds 1,99 -3,38 2,68 1,68 2,43
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Jyske Invest  

Balanced Strategy  

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 394 355
Dividend 375 278
Totaal rente en dividend 769 633

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -715 1.934
Belangen -269 1.227
Afgeleide financiële instr. 2.299  -3.354
Valutarekeningen -74 155
Overige activa/passiva -13 3
Transactiekosten 130 127
Totaal koerswinst en -
verlies 1.098 -162
Totaal netto-inkomsten 1.867 471

  
Beheerskosten 386 295
Resultaat vóór 
belastingen 1.481 176

  
Belasting 66 49
Nettoresultaat halfjaar 1.415 127

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.055 3.299
Totaal liquide middelen 2.055 3.299

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 389 408
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 20.053 18.644
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 2.382 2.354
Totaal obligaties 22.824 21.406

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 520
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 23.981 25.278
Bew. deeln. andere DK bel. 8.615 5.207
Totaal belangen 32.596 31.005 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 23 37
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 642 27
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 665 64

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 439 334
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 3.997 108
Totaal overige activa 4.436 442

  
ACTIVA TOTAAL 62.576 56.216

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 62.419 55.505

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  5 5
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 10 706
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 15 711

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 142 0
Totaal overige schulden 142 0

  
PASSIVA TOTAAL 62.576 56.216
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 51.204 55.505 41.428 40.086
 Emissies sinds 31-12 6.810 7.484 16.494 16.867
 Aflossingen sinds 31-12 1.807 1.985 6.718 6.749
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 1.415   5.301
   
 Totaal vermogen van de leden 56.207 62.419 51.204 55.505
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 7,23% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

6,57% 

1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

3,84% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

2,95% 

1,7% Development Bank of Japan 20-09-
2022 

2,21% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Traditionele obligaties 37,10% 

B  Noord-Amerika 19,40% 

C  Hoogrenderende obligaties 13,80% 

D  Europa 11,40%

E  Overige 10,70%
 

F  Azië 5,30%
 

G  Latijns-Amerika 2,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 1.939 -3.938 480 127 1.415

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 48.890 60.299 40.156 44.590 56.207

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

53.102 63.761 34.856 43.342 62.419

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 108,62 105,74 86,80 97,20 111,05

Beheerskosten (in %) 0,57 0,61 0,75 0,69 0,65

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 36 127 121 127 130

- Transactiekosten in % van vermogen 0,07 0,20 0,36 0,30 0,22

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,52 0,61 -0,01 -0,02 0,15

- Fonds 0,69 0,87 -0,01 0,02 0,03

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 6,45 5,17 7,42 7,60 7,66

- Fonds 7,84 6,34 9,18 9,39 9,00

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 3,11 -4,96 4,48 -0,26 2,11

- Fonds 4,08 -6,01 1,60 0,46 2,45
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Jyske Invest  

Balanced Strategy (NOK)  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
NOK 1.000 NOK 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 214 271
Dividend 250 225
Totaal rente en dividend 464 496

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -508 1.096
Belangen -206 427
Afgeleide financiële instr. 1.697  -1.658
Valutarekeningen 25 90
Overige activa/passiva 27 3
Transactiekosten 129 145
Totaal koerswinst en -
verlies 906 -187
Totaal netto-inkomsten 1.370 309

  
Beheerskosten 262 244
Resultaat vóór 
belastingen 1.108 65

  
Belasting 44 40
Nettoresultaat halfjaar 1.064 25

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
NOK 1.000 NOK 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.780 2.616
Totaal liquide middelen 2.780 2.616

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 606 636
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 15.196 9.860
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.458 1.120
Totaal obligaties 17.260 11.616

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 308
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 18.425 14.481
Bew. deeln. andere DK bel. 6.140 2.577
Totaal belangen 24.565 17.366 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 19 11
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 537 451
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 556 462

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 351 204
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.422 585
Totaal overige activa 1.773 789

  
ACTIVA TOTAAL 46.934 32.849

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 46.827 32.760

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  0 86
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 24 3
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 24 89

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 83 0
Totaal overige schulden 83 0

  
PASSIVA TOTAAL 46.934 32.849
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde NOK 1.000 In oml. zijnde NOK 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  NOK 1.000 waarde NOK 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 33.532 32.760 41.247 36.230
 Emissies sinds 31-12 15.112 15.005 16.100 14.869
 Aflossingen sinds 31-12 2.025 2.002 23.815 21.407
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 1.064   3.068
   
 Totaal vermogen van de leden 46.619 46.827 33.532 32.760
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 6,86% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

6,25% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

4,93% 

1,7% Development Bank of Japan 20-09-
2022 

3,40% 

1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

3,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van NOK 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Traditionele obligaties 37,40% 

B  Noord-Amerika 19,80% 

C  Hoogrenderende obligaties 13,10% 

D  Europa 11,70%

E  Overige 10,20%
 

F  Azië 5,50%
 

G  Latijns-Amerika 2,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2008* 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (NOK 1.000) -541 570 25 1.064

Geplaatst kapitaal (NOK 1.000) 23.616 38.780 35.962 46.619

Vermogen van de leden (NOK 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

23.011 31.065 31.453 46.827

Intrinsieke waarden in NOK per recht van deelneming 97,44 80,11 87,46 100,45

Beheerskosten (in %) 0,23 0,79 0,70 0,65

Transactiekosten uit lopende exploitatie (NOK 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 0 187 145 129

- Transactiekosten in % van vermogen 0,00 0,59 0,42 0,32

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,61 -0,01 -0,02 0,15

- Fonds 0,65 -0,23 -0,25 -0,01

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 5,17 7,42 7,60 7,66

- Fonds 5,08 9,45 9,57 9,79

Rendement periode (in %):   

- Benchmark -4,07 4,48 -0,26 2,11

- Fonds -2,56 0,20 -0,43 2,81

 
* 2008 betreft een periode van minder dan 6 maanden. 
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Jyske Invest  

Balanced Strategy (GBP)  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 
08.11 – 31-

12-2010 
GBP 1.000 GBP 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 68 14
Dividend 69 6
Totaal rente en dividend 137 20

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 84 -14
Belangen 288 184
Afgeleide financiële instr. -88  -173
Valutarekeningen 11 4
Overige activa/passiva 6 0
Transactiekosten 30 23
Totaal koerswinst en -
verlies 271 -22
Totaal netto-inkomsten 408 -2

  
Beheerskosten 71 21
Resultaat vóór 
belastingen 337 -23

  
Belasting 12 1
Nettoresultaat halfjaar 325 -24

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
GBP 1.000 GBP 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.067 956
Totaal liquide middelen 1.067 956

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 188 186
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 3.889 2.861
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 494 342
Totaal obligaties 4.571 3.389

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 84
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 4.905 4.125
Bew. deeln. andere DK bel. 1.748 782
Totaal belangen 6.653 4.991 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 7 10
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 0 1
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 7 11

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 85 54
Overige tegoeden 0 9
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 468 0
Totaal overige activa 553 63

  
ACTIVA TOTAAL 12.851 9.410

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 12.404 9.253

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  0 18
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 253 139
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 253 157

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 194 0
Totaal overige schulden 194 0

  
PASSIVA TOTAAL 12.851 9.410
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde GBP 1.000 In oml. zijnde GBP 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  GBP 1.000 waarde GBP 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 9.321 9.253 0 0
 Emissies sinds 31-12 2.806 2.826 9.321 9.277
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 325   -24
   
 Totaal vermogen van de leden 12.127 12.404 9.321 9.253
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 7,37% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

6,72% 

1,375% United States Treasury Inflation 
Indexed Bonds 15-07-2018 

4,00% 

6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 
15-03-2031 

3,27% 

4,375% Federal National Mortgage 
Association 15-10-2015 

3,13% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van GBP 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Traditionele obligaties 37,40% 

B  Noord-Amerika 20,10% 

C  Hoogrenderende obligaties 14,10% 

D  Europa 11,60%

E  Overige 9,10%
 

F  Azië 5,40%
 

G  Latijns-Amerika 2,30%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

  2011

Nettoresultaat halfjaar (GBP 1.000)   325

Geplaatst kapitaal (GBP 1.000)   12.127

Vermogen van de leden (GBP 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

  12.404

Intrinsieke waarden in GBP per recht van deelneming   102,29

Beheerskosten (in %)   0,64

Transactiekosten uit lopende exploitatie (GBP 1.000):   

- Transactiekosten in totaal   30

- Transactiekosten in % van vermogen   0,27

Sharpe-ratio:   

- Benchmark   0,15

- Fonds   0,18

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark   7,66

- Fonds   7,67

Rendement periode (in %):   

- Benchmark   2,11

- Fonds   3,03
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Jyske Invest  

Dynamic Strategy  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 48 56
Dividend 149 116
Totaal rente en dividend 197 172

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties -108 346
Belangen -136 525
Afgeleide financiële instr. 702  -1.217
Valutarekeningen -34 40
Overige activa/passiva -3 1
Transactiekosten 53 53
Totaal koerswinst en -
verlies 368 -358
Totaal netto-inkomsten 565 -186

  
Beheerskosten 106 88
Resultaat vóór 
belastingen 459 -274

  
Belasting 26 20
Nettoresultaat halfjaar 433 -294

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.004 1.036
Totaal liquide middelen 1.004 1.036

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 2.732 2.352
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 312 319
Totaal obligaties 3.044 2.671

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 206
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 10.231 9.791
Bew. deeln. andere DK bel. 2.317 1.439
Totaal belangen 12.548 11.436 

Afgeleide financiële
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 14 5
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 182 6
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 196 11

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 68 41
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 763 63
Totaal overige activa 831 104

  
ACTIVA TOTAAL 17.623 15.258

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 17.544 14.988

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 11 270
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 11 270

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 68 0
Totaal overige schulden 68 0

  
PASSIVA TOTAAL 17.623 15.258
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 12.003 14.988 10.376 11.427
 Emissies sinds 31-12 2.447 3.110 3.198 3.622
 Aflossingen sinds 31-12 779 987 1.571 1.776
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 433   1.715
   
 Totaal vermogen van de leden 13.671 17.544 12.003 14.988
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Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 6,92% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

6,28% 

1,7% Development Bank of Japan 20-09-
2022 

2,18% 

Banco do Brasil SA 2,14% 

McKesson Corp 1,87% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Noord-Amerika 29,60% 

B  Traditionele obligaties 17,60% 

C  Europa 17,20%

D  Hoogrenderende obligaties 13,20% 

E  Overige 10,80%
 

F  Azië 8,10%
 

G  Latijns-Amerika 3,50%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 879 -1.963 207 -294 433

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 11.747 14.671 10.408 11.369 13.671

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

16.482 19.463 10.018 12.230 17.544

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 140,31 132,66 96,26 107,58 128,33

Beheerskosten (in %) 0,69 0,74 0,75 0,71 0,65

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 17 60 47 53 53

- Transactiekosten in % van vermogen 0,12 0,30 0,50 0,43 0,32

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,83 0,67 -0,10 -0,08 0,05

- Fonds 1,24 0,92 -0,05 -0,12 -0,08

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 12,78 9,85 11,94 11,17 11,29

- Fonds 12,66 11,12 14,08 13,48 13,09

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 4,90 -7,79 5,94 -2,61 2,22

- Fonds 6,57 -8,59 2,51 -2,32 2,77
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Jyske Invest  

Growth Strategy  
 

Winst- en verliesrekening  
over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 0 6
Dividend 117 97
Totaal rente en dividend 117 103

  
Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 0 29
Belangen -138 447
Afgeleide financiële instr. 444  -761
Valutarekeningen -25 35
Overige activa/passiva -2 1
Transactiekosten 41 49
Totaal koerswinst en -
verlies 238 -298
Totaal netto-inkomsten 355 -195

  
Beheerskosten 77 66
Resultaat vóór 
belastingen 278 -261

  
Belasting 21 17
Nettoresultaat halfjaar 257 -278

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 253 888
Totaal liquide middelen 253 888

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 175
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 7.206 8.624
Bew. deeln. andere DK bel. 1.335 944
Totaal belangen 8.541 9.743 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 10 6
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 114 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 124 6

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 14 6
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 439 0
Totaal overige activa 453 6

  
ACTIVA TOTAAL 9.371 10.643

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 9.287 10.466

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 16 177
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 16 177

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 68 0
Totaal overige schulden 68 0

  
PASSIVA TOTAAL 9.371 10.643
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 12.322 10.466 11.769 8.586
 Emissies sinds 31-12 689 602 4.286 3.341
 Aflossingen sinds 31-12 2.373 2.038 3.733 2.759
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. 257   1.298
   
 Totaal vermogen van de leden 10.638 9.287 12.322 10.466

 
  



 

 Investeringsforeningen Jyske Invest International Halfjaarverslag 2011 - pag. 192 

Grootste deelnemingen 
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 7,61% 

Jyske Invest Emerging Market Bonds 
(EUR) 

6,77% 

Banco do Brasil SA 2,93% 

McKesson Corp 2,49% 

Apple Inc 2,37% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Noord-Amerika 39,30% 

B  Europa 22,80%

C  Hoogrenderende obligaties 14,40% 

D  Azië 10,70%

E  Overige 8,10%
 

F  Latijns-Amerika 4,70%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 1.270 -2.082 117 -278 257

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 14.712 13.546 10.768 10.757 10.638

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

15.914 13.416 6.715 7.567 9.287

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 108,17 99,05 62,36 70,35 87,30

Beheerskosten (in %) 0,83 0,88 0,91 0,84 0,78

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 35 61 55 49 41

- Transactiekosten in % van vermogen 0,23 0,44 0,83 0,61 0,42

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,58 0,59 -0,13 -0,11 0,00

- Fonds 0,78 0,87 -0,05 -0,03 -0,11

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 10,18 9,08 14,02 14,83 15,02

- Fonds 12,63 11,80 17,11 17,65 16,82

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 6,71 -10,64 7,28 -4,97 2,33

- Fonds 8,88 -11,79 2,28 -3,58 2,77
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Jyske Invest  

Aggressive Strategy  
(Bijnaam: Jyske Invest Favourite Equities) 
(In Zwitserland geregistreerd als Jyske Invest Aggressive Strategy) 

 
Winst- en verliesrekening  

over de periode 01/01-30/06  

Noot 2011 2010
EUR 1.000 EUR 1.000

Rente en dividend:   
Rentebaten 1 0
Dividend 974 914
Totaal rente en dividend 975 914

  
Koerswinst en -verlies:   
Belangen -1.461 3.723
Valutarekeningen -211 259
Overige activa/passiva 2 9
Transactiekosten 248 311
Totaal koerswinst en -
verlies -1.918 3.680
Totaal netto-inkomsten -943 4.594

  
Beheerskosten 580 561
Resultaat vóór 
belastingen -1.523 4.033

  
Belasting 172 164
Nettoresultaat halfjaar -1.695 3.869

 

Balans  
 
 

Noot 30-06-2011 31-12-2010
EUR 1.000 EUR 1.000

  
1. ACTIVA   

  
Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.133 2.596
Totaal liquide middelen 2.133 2.596

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 0 1.401
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 63.936 65.536
Totaal belangen 63.936 66.937 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 115 49
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.191 73
Totaal overige activa 1.306 122

  
ACTIVA TOTAAL 67.375 69.655

  
PASSIVA   

  
2. Vermogen van de leden 65.638 69.655

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.737 0
Totaal overige schulden 1.737 0

  
PASSIVA TOTAAL 67.375 69.655
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 Noten  

1. Informatie over portefeuillesamenstelling:  
 Een specificatie van de portefeuillesamenstelling van het fonds per 30-06-2011 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op 

de website van de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

   
  30-06-2011 30-06-2011 31-12-2010 31-12-2010
  Bedrag in  Bedrag in
  In oml. zijnde EUR 1.000 In oml. zijnde EUR 1.000
  bewijzen van Vermogens- bewijzen van Vermogens-
  EUR 1.000 waarde EUR 1.000 waarde

2. Vermogen van de leden:  
 Vermogen leden (primo) 97.133 69.655 105.380 60.665
 Emissies sinds 31-12 10.200 7.277 22.958 14.461
 Aflossingen sinds 31-12 13.599 9.599 31.205 19.649
 Nettoresultaat periode/overg. van winst- en verliesrek. -1.695   14.178
   
 Totaal vermogen van de leden 93.734 65.638 97.133 69.655
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Grootste deelnemingen 
Banco do Brasil SA 3,50% 

McKesson Corp 3,14% 

Apple Inc 2,93% 

UnitedHealth Group Inc 2,89% 

Sumitomo Corp 2,87% 

 

 
De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100. 
De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde. 
 

A  Noord-Amerika 49,30% 

B  Europa 28,90%

C  Azië 13,40%

D  Latijns-Amerika 5,80%

E  Overige 2,60%
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Kerncijfers en kengetallen per 30-06  
 

 
 
Kerncijfers: 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Nettoresultaat halfjaar (EUR 1.000) 12.233 -26.245 -20 3.869 -1.695

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 160.496 173.125 114.304 105.926 93.734

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 
 
 
Kengetallen: 
 

150.286 137.706 55.820 64.885 65.638

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 93,64 79,54 48,83 61,26 70,03

Beheerskosten (in %) 0,86 0,91 0,91 0,86 0,85

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):   

- Transactiekosten in totaal 192 656 349 311 248

- Transactiekosten in % van vermogen 0,14 0,46 0,60 0,48 0,36

Sharpe-ratio:   

- Benchmark 0,50 0,34 -0,25 -0,05 -0,06

- Fonds 0,68 0,72 -0,12 0,00 -0,21

Standaardafwijking (in %):   

- Benchmark 12,97 12,00 15,01 15,90 15,56

- Fonds 14,77 13,92 17,63 18,19 16,76

Rendement periode (in %):   

- Benchmark 7,29 -17,14 8,19 6,16 -3,14

- Fonds 9,17 -15,93 1,83 6,41 -2,35
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Algehele noten 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 
ALGEMEEN 
 
Het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van 
2011 voor de 34 fondsen van Jyske Invest 
International is opgesteld overeenkomstig de 

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 
[de Deense wet inzake 
beleggingsmaatschappijen en bijzondere 
maatschappijen alsmede overige collectieve 
beleggingsregelingen e.d.] alsmede 
verordeningen van Finanstilsynet [de Deense 
autoriteit voor de financiële markten]. 

Alle fondsen zijn belastingvrije groeifondsen in 
de zin van art 19 van 
Aktieavancebeskatningsloven [de Deense wet 
inzake de belasting van winst op aandelen]. 

De gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaglegging zijn ten opzichte van het meest 
recente jaarverslag onveranderd gebleven. 

ALGEMENE INFORMATIE INZAKE 
OPNAME EN WAARDERING 
 
Inkomsten worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen naarmate deze 
worden gerealiseerd, met inbegrip van 
waardecorrecties op financiële activa en passiva. 
In de winst- en verliesrekening worden eveneens 
kosten opgenomen die zijn gemaakt voor het 
realiseren van de winst over de periode. 

Activa worden in de balans opgenomen indien 
het aannemelijk is dat toekomstige financiële 
voordelen het fonds zullen toevallen en de 
waarde van het activum op een betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. 

Passiva worden in de balans opgenomen indien 
het aannemelijk is dat toekomstige financiële 
voordelen het fonds zullen ontvallen en de 

waarde van het passivum op een betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. 

Bij de eerste opname worden activa en passiva 
gewaardeerd tegen de dagwaarde. Vervolgens 
wordt de waarde van activa en passiva 
vastgesteld conform de beschrijving hieronder 
voor iedere afzonderlijke post. 

Bij de opname en waardering van activa en 
passiva wordt rekening gehouden met 
informatie die aan het licht komt na de 
balansdatum maar vóór het opstellen van de 
verslaglegging indien, en uitsluitend indien, de 
informatie omstandigheden bevestigt dan wel 
ontkracht die zich uiterlijk op de balansdatum 
hebben voorgedaan. 

Omrekening van bedragen in vreemde 
valuta 
Transacties die hebben plaatsgevonden in een 
andere valuta dan de functionele valuta van het 
fonds, worden omgerekend naar de functionele 
valuta van het fonds op basis van de valutakoers 
op de transactiedatum. 

Monetaire posten in een andere valuta dan de 
functionele valuta van het fonds worden 
omgerekend naar de functionele valuta van het 
fonds op basis van de koers op 16.00 uur GMT 
voor de valuta op de balansdatum. 

Niet-monetaire posten in een andere valuta dan 
de functionele valuta van het fonds worden 
omgerekend naar de functionele valuta van het 
fonds op basis van de valutakoers op de 
transactiedatum indien de post wordt 
opgenomen op basis van de kostprijs. 

Niet-monetaire posten in een andere valuta dan 
de functionele valuta van het fonds worden 
omgerekend naar de functionele valuta van het 
fonds op basis van de slotkoers op de 
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balansdatum indien de post wordt opgenomen 
op basis van de dagwaarde. 

WINST- EN VERLIESREKENING 
 
Rente en dividend 
Tot de rentebaten behoort de toegerekende rente 
op obligaties, pandbrieven en tegoeden bij de 
custodian. Verder worden de netto-inkomsten 
meegenomen uit repo-overeenkomsten en 
reverse repo-overeenkomsten. 

Tot het dividend behoort dividend op Deense en 
buitenlandse aandelen. 

Koerswinst en -verlies 
In de winst- en verliesrekening worden zowel 
gerealiseerde als niet-gerealiseerde winsten en 
verliezen op activa en passiva opgenomen. 

Gerealiseerde koerswinsten en -verliezen voor 
deelnemingen in aandelenkapitalen [hierboven 
ook wel 'belangen'] en obligaties worden per 
instrument gemeten als het verschil tussen de 
dagwaarde op het moment van verkoop en de 
dagwaarde primo verslagperiode dan wel de 
dagwaarde op het moment van aankoop voor 
instrumenten die gedurende de verslagperiode 
zijn aangeschaft. 

Niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen 
worden per instrument berekend als het verschil 
tussen de dagwaarde ultimo verslagperiode en 
de dagwaarde primo verslagperiode dan wel de 
dagwaarde op het moment van aankoop voor 
instrumenten die gedurende de verslagperiode 
zijn aangeschaft. 

Veranderingen in de dagwaarde van afgeleide 
financiële instrumenten worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen onder afgeleide 
financiële instrumenten. 

Tot de transactiekosten worden alle directe 
kosten gerekend in verband met de handel in 
financiële instrumenten. Kosten die niet exact 

kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat 
zij deel uitmaken van een spread, worden 
opgenomen voor zover zij met derden zijn 
overeengekomen. Het deel van de 
transactiekosten dat gemaakt is in verband met 
de aan- en verkoop van financiële instrumenten 
en dat is veroorzaakt door emissies en 
aflossingen wordt echter overgeboekt naar 
"Vermogen van de leden". Het laatstgenoemde 
deel wordt berekend als het aandeel in de 
koerswaarde van de totale transacties dat wordt 
gevormd door de opbrengst van de emissies en 
de aflossingen. 

Beheerskosten 
Tot de beheerskosten behoren directe kosten per 
fonds en een aandeel in de gemeenschappelijke 
kosten. 

De gemeenschappelijke kosten voor de 
activiteiten van de maatschappij worden telkens 
per maandultimo verdeeld over de fondsen naar 
rato van hun vermogen per maandultimo. 

Onder bijzondere omstandigheden kan er bij de 
verdeling ook rekening worden gehouden met de 
investerings- en beheertechnische inzet van 
middelen.  

Fondsen die niet de gehele verslagperiode 
hebben bestaan, dragen een evenredig deel van 
de gemeenschappelijke kosten.  

Als een fonds in bezit is van rechten van 
deelneming in een ander fonds, wordt het 
moederfonds vrijgesteld van een reeks 
betalingen om te voorkomen dat er twee keer 
wordt betaald voor dezelfde dienst. Om de 
beheerskosten zo correct mogelijk aan te geven 
in Deense kronen en als percentage, wordt bij 
het moederfonds een bedrag overgeboekt van 
"Koerswinsten en -verliezen op bewijzen van 
deelneming" naar "Beheerskosten". Deze 
overboeking komt overeen met het deel van de 
beheerskosten bij het dochterfonds dat het 
moederfonds indirect betaalt en dat meteen 
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wordt opgenomen onder "Koerswinsten en -
verliezen op bewijzen van deelneming". 

Belasting 
Tot de belasting behoren niet-terugvorderbare 
belastingen op rente en dividend. 

DE BALANS 
 

Financiële instrumenten 
"Financiële instrumenten" betreft financiële 
activa en financiële passiva. Financiële activa 
bestaan uit liquide middelen, obligaties, 
deelnemingen in aandelenkapitalen [hierboven 
ook wel 'belangen'], bewijzen van deelneming en 
andere activa.  
Bij financiële passiva gaat het om overige 
schulden. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden berekend aan de hand 
van de nominale waarde. 
 
Obligaties en deelnemingen in 
aandelenkapitalen [hierboven ook wel 
'belangen'] 
Beursgenoteerde obligaties en deelnemingen in 
aandelenkapitalen worden gewaardeerd tegen 
de dagwaarde (de slotkoers op de balansdatum). 
Uitgelote obligaties worden gewaardeerd tegen 
de uitlotingswaarde. 

Obligaties die worden verhandeld via de 
Amerikaanse markt voor hoogrenderende 
obligaties, ook wel OTC – Fixed Income Pricing 
System (FIPS) genoemd, worden opgenomen 
onder beursgenoteerde obligaties. 

Niet-beursgenoteerde obligaties en 
deelnemingen in aandelenkapitalen worden 
gewaardeerd tegen de dagwaarde, die wordt 
vastgesteld op basis van reguliere, algemeen 
erkende methoden. 

Bewijzen van deelneming worden gewaardeerd 
tegen de intrinsieke waarde op de balansdatum. 

Obligaties die onderdeel zijn van een repo-
overeenkomst of een termijntransactie worden 
opgenomen onder obligaties. 

Afgeleide financiële instrumenten  
Bij afgeleide financiële instrumenten gaat het 
om termijntransacties, futures en repo-
activiteiten, bedoeld voor het afdekken van 
algemene commerciële risico's. 

Afgeleide financiële instrumenten worden 
gewaardeerd tegen de dagwaarde op de 
balansdatum. Winsten en verliezen worden in de 
winst- en verliesrekening opgenomen volgens 
dezelfde methode als de afgedekte posten. 

De positieve dagwaarde van de afgeleide 
financiële instrumenten wordt opgenomen onder 
activa en de negatieve dagwaarde onder passiva. 

Overige activa 
Tot de "Overige activa" worden gerekend: 

 "Te ontvangen rente", bestaande uit de 
toegerekende rente op de balansdatum. 

 "Te ontvangen dividend", bestaande uit 
dividend dat is aangekondigd vóór de 
balansdatum en wordt uitgekeerd na de 
balansdatum. 

 "Uitstaande saldi met betrekking tot 
handelstransacties", bestaande uit de 
opbrengst uit de verkoop van financiële 
instrumenten alsmede uit emissies vóór 
de balansdatum waarbij de betaling 
plaatsvindt na de balansdatum. Er vindt 
verrekening plaats voor 
overeenkomstige bedragen onder 
"Overige schulden" per wederpartij en 
per de datum waarop de betalingen 
opeisbaar worden. 

 
Vermogen van de leden 
De netto front-end en back-end load zijn 
vastgesteld na verrekening van transactiekosten 
die zijn gemaakt in verband met emissies of 
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aflossingen. 
 
Overige schulden 
"Uitstaande saldi met betrekking tot 
handelstransacties", voortvloeiende uit de 
aanschaf van financiële instrumenten alsmede 
uit aflossingen vóór de balansdatum waarbij de 
betaling plaatsvindt na de balansdatum. Er vindt 
verrekening plaats voor overeenkomstige 
bedragen onder "Overige activa" per wederpartij 
en per de datum waarop de betalingen opeisbaar 
worden. 
 
FUSERENDE FONDSEN 

 

Bij fusies worden de overgenomen activa en 
passiva van het beëindigde fonds opgenomen en 
gewaardeerd tegen hun dagwaarde op de 
ruildag. De fusievergoeding die het voortgezette 
fonds ontvangt op de ruildag, wordt aan het 
fonds toegevoegd middels een afzonderlijke 
regel onder "Vermogen van de leden". Er vindt 
geen aanpassing plaats van het vermogen primo 
boekjaar bij het voortgezette fonds of van 
vergelijkende cijfers in winst- en verliesrekening, 
balans, noten en kengetallen. 
 

KERNCIJFERS EN KENGETALLEN 

Kengetallen zijn berekend conform de 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 
[Deense verordening inzake de financiële 
rapportage voor beleggingsmaatschappijen en 
bijzondere maatschappijen e.d.] alsmede 
branchenormen van 
InvesteringsForeningsRådet. 

Intrinsieke waarde per recht van deelneming 

Intrinsieke waarde per recht van deelneming 

wordt als volgt berekend: 

          

 

Percentage beheerskosten  
Het percentage beheerskosten (TER, Total 
Expense Ratio) voor de fondsen wordt als volgt 
berekend:      100 

Het gemiddelde vermogen van de leden wordt 
berekend als het enkelvoudig gemiddelde van de 
vermogenswaarde aan het eind van elke maand 
in de verslagperiode. 

Transactiekosten 
De transactiekosten uit de lopende exploitatie 
als percentage van het vermogen worden als 
volgt berekend:     100 

De transactiekosten zijn afhankelijk van de 
handelsgebruiken en kunnen niet altijd worden 
vergeleken met andere fondsen. Bij transacties 
tegen nettoprijzen worden geen 
transactiekosten aangegeven. 

Sharpe-ratio 
De Sharpe-ratio geeft de verhouding aan tussen 
het risico dat de belegger neemt en het 
gerealiseerde rendement. Hoe hoger de Sharpe-
ratio, hoe beter de verhouding tussen het 
vastgestelde rendement en het risico. De Sharpe-
ratio wordt berekend door het historische 
rendement met aftrek van de risicovrije rente te 
delen door de standaardafwijking van het extra 
rendement (de "excess return"). 

Standaardafwijking 
De standaardafwijking is een maatstaf die 
aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat het 
rendement voor een specifieke periode in de 
buurt ligt van het gemiddelde rendement voor de 
periodes. 
 
De Sharpe-ratio en de standaardafwijking 
worden berekend over een periode van vijf jaar. 
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Als het fonds nog geen vijf jaar bestaat, wordt dit 
aangevuld met gegevens voor de benchmark. 
 
Rendement periode (in %):  

Het rendement wordt berekend op basis van de 
intrinsieke waarde, en wel als volgt:       1 100 
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Overzicht van gebruikte afkortingen 

en hun Nederlandse benaming 

 

Financiële afkorting Nederlandse betekenis van afkorting 

BoE De Britse centrale bank 

BoJ De Japanse centrale bank 

CAD Canadese dollar 

CHF Zwitserse frank 

DKK Deense kroon 

ECB De Europese centrale bank 

EM Nieuwe markten 

EUR Euro 

FED De Amerikaanse centrale bank 

GBP Britse pond 

IMF Het Internationale Monetaire Fonds 

JPY Japanse yen 

NOK Noorse kroon 

PIIGS-landen Gezamenlijke aanduiding voor de landen Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje 

REIT 
Aanduiding voor bedrijven die zich richten op het eigendom en de exploitatie van vastgoed als 
 investeringsobjecten 

SEK Zweedse kroon 

TRY Turkse lira 

USD Amerikaanse dollar 

WHO Wereldhandelsorganisatie 
 

 

 

 

 

 



Investeringsforeningen
Jyske Invest International
Reg.nr. bij Finanstilsynet  
[de Deense autoriteit voor de 
financiële markten]: 11066 CVR-nr. 
24 26 06 23

Investeringsforeningen Jyske 
Invest International bestaat op 
dit moment uit 34 verschillende 
fondsen, die zich richten op  
beleggers met verschillende  
wensen als het gaat om het risico- 
en rendementsprofiel. Investe-
ringsforeningen Jyske Invest  
International heeft 8.569 leden.

Toezichthouder
Alle fondsen in Investeringsfor-
eningen Jyske Invest International 
vallen onder Lov om investerings-
foreninger m.v. en moeten daarom 
verantwoording afleggen aan 
Finanstilsynet.

Lidmaatschap van IFR
Investeringsforeningen Jyske  
Invest International is lid van  
InvesteringsForeningsRådet.

Koersinformatie
De dagelijkse koersen van de  
bewijzen van deelneming zijn te 
vinden via Jyske Bank A/S en op  
de website van Jyske Invest  
International jyskeinvest.com.



Investeringsforeningen 
Jyske Invest International
Vestergade 8-16stergade 8-16
DK-8600 Silkeborg, Denemarken
Tel. +45 89 89 25 00
Fax +45 89 89 65 15
jyskeinvest@jyskeinvest.dk
jyskeinvest.com
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