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Managementverslag 2010

Het jaar in het kort 
 

De belangrijkste gebeurtenissen voor Investeringsforeningen Jyske Invest International in 2010 zijn: 

• De obligatiefondsen lieten een gemiddeld rendement zien van 11% 

• De aandelenfondsen lieten een gemiddeld rendement zien van 17,8% 

• De nieuwe markten lieten over het algemeen de beste prestaties zien, zowel bij obligaties als bij 
aandelen 

• Het vermogen is in de loop van het jaar met 19% toegenomen en bedraagt nu DKK 25.530 miljoen  

• Ondertekening Principles for Responsible Investment (PRI) 
 

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 204. 
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Rendement en 

beleggingen 
 

Rendement Jyske Invest 
International 
 

Obligatiefondsen 

Met een gemiddeld rendement van 11% was 
2010 een goed jaar voor de obligatiefondsen van 
Jyske Invest International.  

De beste prestaties zagen we bij onze 
hoogrenderende fondsen, met een rendement 
van 16,88% bij Jyske Invest Emerging Local 
Market Bonds en 10,90% bij Jyske Invest 
Emerging Market Bonds (EUR). Jyske Invest High 
Yield Corporate Bonds kende een rendement van 
12,66%.  

 

Bij de meer traditionele obligatiefondsen voerde 
Jyske Invest Favourite Bonds dit jaar de ranglijst 
aan met een rendement van 7,69%. Jyske Invest 
British Bonds kende een rendement van 7,18%, 
terwijl Jyske Invest Swedish Bonds niet verder 
kwam dan een rendement van 0,71%.  

Bij drie van de 11 obligatiefondsen wisten we, na 
aftrek van kosten, ten opzichte van het 
marktrendement een excess return te realiseren. 
Hier presteerde Jyske Invest Favourite Bonds het 
best met een excess return van 2,40 procentpunt 
over 2010. Daarmee is er sinds de start van het 
fonds in 2009 een excess return gegenereerd van 
6,45%. Aan de andere kant van het spectrum 
bleef Jyske Invest Emerging Local Market Bonds 
qua rendement 4,31 procentpunt achter bij de 
benchmark.  

 

 
* heeft niet het hele jaar bestaan Aandelenfondsen 
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Met positieve rendementen bij alle fondsen was 
2010 een goed jaar voor de aandelenfondsen van 
Jyske Invest International. De aandelenfondsen 
kenden, berekend in de munteenheid van het 
fonds en gewogen naar de vermogensverdeling 
aan het begin van het jaar, een gemiddeld 
rendement van 17,8% over 2010. Beleggers in 
aandelen wisten te profiteren van stijgende 
koersen voor zowel aandelen als een reeks 
valuta's.  

De hoogste rendementen over 2010 zagen we bij 
Jyske Invest Danish Equities met 25,80%, gevolgd 
door Jyske Invest Turkish Equities met 25,25% en 
Jyske Invest Global Real Estate Equities met 
25,10%. In de top van het rendementsoverzicht 
vinden we wederom een reeks fondsen terug 

waar wordt gefocust op nieuwe markten. 
Daarmee wordt de trend van 2009, en van het 
laatste decennium, voortgezet.  

De laagste rendementen over 2010 zagen we bij 
Jyske Invest Japanese Equities met 0,71%, bij 
Jyske Invest Chinese Equities met een stijging 
van 6,54% en bij Jyske Invest Latin American 
Equities met 13,14%.  

Bij 9 van de 16 aandelenfondsen zijn de 
gerealiseerde rendementen over 2010 beter dan 
de marktontwikkeling. De excess return is het 
grootst bij Jyske Invest Aggressive Strategy 
(+4,07 procentpunt) en bij Jyske Invest European 
Equities (+3,89 procentpunt). Het rendement bij 
Jyske Invest Latin American lag 4,19 procentpunt 
lager dan bij de benchmark. 

 

 

Strategiefondsen 

Onze strategiefondsen kenden een uitstekend 
jaar, met rendementen uiteenlopend van 5,03% 
bij Jyske Invest Income Strategy tot 24,57% bij 
Jyske Invest Aggressive Strategy. Een stevige 
bijdrage hieraan werd geleverd door onze 
overwegingen op de aandelenmarkt en in 

hoogrenderende obligaties, die het in 2010 beter 
deden dan traditionele obligaties. 

Zes van de zeven strategiefondsen kenden een 
excess return ten opzichte van de 
marktontwikkeling. Jyske Invest Growth Strategy 
wist hier de beste prestaties te leveren met een 
rendement dat maar liefst 7,64% procentpunt 
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hoger lag dan het marktrendement dankzij een 
overweging in aandelen en hoogrenderende 
obligaties. Jyske Invest Income Strategy was, 
met een rendement dat 0,77% achterbleef bij het 
marktrendement, het enige fonds dat het 
marktrendement niet wist te overtreffen.  

Let op: in het verleden behaalde rendementen 
bieden geen garantie voor de toekomst. 

Verder wordt verwezen naar de bespreking van de 
marktontwikkeling en het rendement voor de 
afzonderlijke fondsen. 

 

 

 

* heeft niet het hele jaar bestaan 

De marktontwikkeling in 2010 
De rendementen op de wereldwijde aandelen- en 
obligatiemarkten waren in 2010 positief. Op de 
obligatiemarkten zorgden nieuwe 
obligatiemarkten en bedrijfsobligaties voor 
rendementen tussen de 9,4% en 17%, terwijl 
traditionele obligaties rendementen opleverden 
tot 7,2% (Jyske Invest British Bonds).  

Berekend in lokale valuta's stegen de wereldwijde 
aandelenkoersen in 2010 met gemiddeld 10%. 
Het aantrekken van een reeks valuta's ten 
opzichte van EUR leverde eurobeleggers een 
rendement op van ca. 21%. De rendementen 
waren het hoogst voor de nieuwe 

aandelenmarkten met een gemiddelde stijging 
van 27%, terwijl Europa met een stijging van 11% 
het laagste rendement kende. 

De marktontwikkeling werd in 2010 gekenmerkt 
door vijf uitgesproken thema's: 

• Onzekerheid over de richting waarin de 
wereldeconomie zich ontwikkelt 

• Expansief economisch beleid in de VS met 
nulrente en obligatieaankopen 

• Duits optimisme en schuldencrisis in 
Europa  

• Lage schulden en hoge groeicijfers op de 
nieuwe markten 
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• Een aandelenmarkt die er goed bijligt 
 

Thema 1: Onzekerheid over de richting 

waarin de wereldeconomie zich ontwikkelt 

Zoals altijd vormen de VS het uitgangspunt voor 
de onzekerheid als het gaat om de richting 
waarin de wereldeconomie zich ontwikkelt. Als 
geheel genomen bedroeg de groei in de VS ca. 3% 
in 2010, na een daling van 2,6% in 2009. Aan het 
begin van 2011 wordt een verdere groei 
ondersteund door aanhoudende 
belastingverlagingen, een forse 
overheidsconsumptie en een torenhoog 
vertrouwen bij het bedrijfsleven in de VS. Daar 
staan tegenover een werkloosheid van tegen de 
10% en een zwaar gehavende huizenmarkt, die in 
het teken staat van openbare verkopen en lage 
omzetten.  Consumenten zijn zo slim om de hand 
op de knip te houden en proberen hun schulden af 
te lossen, maar dat komt een verder herstel van 
de economie niet ten goede. 

 

Thema 2: Expansief economisch beleid in de 

VS met nulrente en obligatieaankopen 

Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk expansief 
economisch beleid bij de autoriteiten. Het 
begrotingstekort bedraagt bijna 9% van het BBP 
en de staatsschuld bedraagt 90% van de jaarlijkse 
productie in de VS. De grote staatsschuld en de 
aanhoudende begrotingstekorten leiden tot 
aanzienlijke emissies van Amerikaanse 
staatsobligaties in 2011 en daarna, maar daar 
hebben de Amerikanen iets op gevonden.  

De FED, de Amerikaanse centrale bank, kondigde 
in 2010 een tweede ronde aan van enorme 
obligatieaankopen, waarbij de FED voor DKK 
3.400 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties 
opkoopt vóór het eind van het eerste halfjaar van 
2011. Eind 2011 heeft de FED dan meer dan DKK 
13.000 miljard geïnvesteerd in Amerikaanse 
staats- en hypothecaire obligaties. De FED bezit 
daarmee ca. 1/5 van alle Amerikaanse 

staatsobligaties en koopt het merendeel op van 
de in 2011 uitgegeven staatsobligaties. 

De FED heeft heel 2010 historisch lage 
renteniveaus aangehouden van bijna nul procent. 
De FED moet een maximale werkgelegenheid 
waarborgen en stabiele prijzen. Bij een hoge 
werkloosheid van bijna 10% en gevaar voor 
dalende prijzen moet de FED in de ogen van 
voorzitter Bernanke via het opkopen van 
obligaties proberen om het renteniveau nog 
verder omlaag te krijgen. Dat is deels gelukt als 
we kijken naar de lange rente, die in 2010 met ca. 
0,5% is gedaald in de VS. Het laatste deel van het 
jaar werd echter gekenmerkt door toenemend 
optimisme en stijgende renteniveaus.  

Thema 3: Duits optimisme en schuldencrisis 

in Europa 

In Europa was 2010 een cruciaal jaar als we 
kijken naar de grote economische spanningen 
binnen de eurozone.  

Duitsland toonde in 2010 zijn kracht na een 
decennium van terughoudendheid in de 
loonontwikkeling en toename van de 
productiviteit. Zowel het vertrouwen bij het 
bedrijfsleven als de werkgelegenheid liggen in 
Duitsland op het hoogste niveau in twintig jaar 
tijd. Bij de Scandinavische economieën gaat het 
over het algemeen heel aardig. Met name Zweden 
liet in 2010 hoge groeicijfers zien. 

Lijnrecht tegenover deze positieve signalen staat 
de situatie in de landen van de Europese 
periferie, waarvan er op dit moment meerdere 
economische noodsteun ontvangen van de EU, de 
ECB en het IMF.  

In mei 2010 leidde de schuldencrisis tot een 
uitslaande brand, toen beleggers weigerden om 
Griekse obligaties te kopen en de rente op 
tienjarige Griekse obligaties opliep tot meer dan 
20%. Griekenland kreeg een gigantisch 
steunpakket van meer dan DKK 800 miljard en 
het land zag zich genoodzaakt om zeer 
ingrijpende economische maatregelen te nemen. 
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In november 2010 was vervolgens Ierland aan de 
beurt. De markt gaf uiting aan de ontevredenheid 
over het gevoerde beleid en wederom kwam er 
hulp van de EU en het IMF. 

Het gevaar voor een uitgesproken domino-effect 
en de dreiging die daarvan nog altijd uitgaat voor 
landen als Portugal, Spanje en wellicht ook Italië, 
leidde tot de oprichting van een Europees 
Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF), dat obligaties 
kan uitgeven waarvoor alle EU-lidstaten garant 
staan. Ook is er een Europees Financieel 
Stabiliteitsmechanisme (EFSM) opgericht, dat het 
mogelijk maakt om financiële steun te verlenen 
aan EU-lidstaten die in problemen raken. 
Daarnaast heeft het IMF beloofd om de EU-steun 
voor de helft aan te vullen. Kort gezegd is het 
voor Europa het uur van de waarheid, waarbij de 
lidstaten in toenemende mate in de buidel zullen 
moeten tasten om het gezamenlijke Europese 
project en de euro overeind te houden.  

Thema 4: Lage schulden en hoge groeicijfers 

op de nieuwe markten 

Op veel nieuwe markten is de situatie juist 
positief. Als we op de nieuwe markten kijken naar 
de verhouding tussen de staatsschuld en het BBP, 
bedraagt die slechts 1/3 van het niveau voor de 
G7-landen. Waar de G7-landen te kampen hebben 
met de gevolgen van een vergrijzende bevolking, 
forse begrotingstekorten en stijgende 
staatsschulden, zien we op de nieuwe markten 
lage schulden, begrotingen die op orde zijn en 
een relatief jonge bevolking in veel landen. Om 
kort te gaan is de economische wereldkaart na de 
financiële crisis op zijn kop gezet, met een 
gezonde economie op de nieuwe markten en 
grote uitdagingen voor de gevestigde 
economieën. 

Dat is ook beleggers niet ontgaan. Zij 
verplaatsten daarom meerdere beleggingen in 
zowel aandelen als obligaties richting de nieuwe 
markten. Dat leidde in 2010 tot aanhoudend 
fraaie rendementen door de stijging van de lokale 
valuta's en de gelijktijdige koersstijgingen bij 
aandelen en obligaties.  

Thema 5: Een aandelenmarkt die er goed 

bijligt 

De in het voorjaar van 2009 ingezette opleving op 
de wereldwijde aandelenmarkten zette door in 
2010.  

In de laatste drie maanden van het jaar kregen de 
koersstijgingen pas echt de wind in de zeilen, 
toen aandelen weer aantrekkelijker werden voor 
beleggers door de combinatie van economische 
groei en het vooruitzicht van een langere periode 
met een lage korte rente en meer 
groeibevorderende maatregelen in o.a. de VS.  

De bedrijfswinsten wisten in 2010 te voldoen aan 
de hoge verwachtingen van analytici, wat een 
positieve bijdrage leverde aan het ontluikende 
optimisme. Als we kijken naar de branches, 
leverden de conjunctuurgevoelige sectoren, zoals 
consumptiegoederen, industrie en materialen 
wereldwijd de beste prestaties met stijgingen 
van 30-35%, berekend in EUR. 

De aanhoudend positieve ontwikkeling voor de 
economieën op de nieuwe markten heeft een 
positieve uitwerking gehad op de winsten en de 
koersen van de aandelen in deze markten. 
Geografisch gezien waren het daarmee ook in 
2010 weer de nieuwe markten in het Verre 
Oosten, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika 
die de beste prestaties leverden.  

De ontwikkeling in China wordt steeds 
belangrijker voor de wereldwijde economie. In 
2010 vreesde de centrale overheid in Beijing, 
door de grote economische activiteit en de 
toenemende inflatie, voor oververhitting van de 
economie. Dat leidde ertoe dat de Chinezen in 
2010 herhaaldelijk restrictieve maatregelen 
namen ten aanzien van o.a. de banken en de 
vastgoedmarkt. De maatregelen werkten door in 
de Chinese aandelenkoersen, die minder hard zijn 
gestegen dan op andere markten in het Verre 
Oosten.  

Onder de afzonderlijke fondsen wordt nader 
ingegaan op de ontwikkeling van de markten. 
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Winstbestemming 
Alle fondsen zijn groeifondsen. Er wordt daarom 
over 2010 geen dividend uitgekeerd. 
 

Marktverwachtingen voor 2011 

Economische vooruitzichten 
Wereldwijd wisten de groeicijfers zich in 2010 
voor de meeste economieën op een heel redelijk 
peil te stabiliseren. Voor 2011 verwachten wij 
dat die trend zich min of meer zal doorzetten. De 
opleving in de VS, Duitsland en Japan zet door in 
een gematigd tempo, terwijl de groei op de 
nieuwe markten er heel krachtig uitziet. 
 
De Amerikaanse economie boekt vooruitgang en 
doet dat in een fraai tempo, geschraagd door de 
historisch lage korte rente, het opkopen van 
staatsobligaties en nieuwe 
stimuleringspakketten, met grotere 
overheidsuitgaven en lagere belastinginkomsten 
tot gevolg. 
 
In Europa zijn de groeiverwachtingen lager, maar 
de verwachting is dat de Duitse groei in 2011 
doorzet en een aantal kleinere landen, waaronder 
Denemarken, op sleeptouw zal nemen. De angst 
voor een nieuwe schuldencrisis was voor een 
aantal Europese regeringen echter reden om de 
belastingen te verhogen en te bezuinigen op de 
overheidsuitgaven in een poging om de 
begrotingstekorten terug te dringen. Als geheel 
genomen betekent dit dat de Europese groei ook 
in 2011 gematigd zal zijn. 
 
Op de nieuwe markten zal de groei in 2011 naar 
verwachting in hoog tempo doorzetten. Landen 
als China en India kunnen rekenen op wederom 
een jaar met een groei van 8-10% en als geheel 
genomen verwachten wij voor de nieuwe 
markten een groei van 6-7% in 2011. 

 

Obligaties  

Het rentepeil is op veel markten nog altijd lager 
dan we in jaren hebben meegemaakt. Wij 
verwachten een normalisering van de 
renteniveaus naarmate in 2011 de economieën 
weer gaan groeien en de inflatie weer onder de 
aandacht komt. Dat betekent dat het rendement 
op traditionele obligaties in 2011 aan de 
onderkant van het interval van 0-3% kan 
uitkomen. We zijn nog altijd positiever gestemd 
als het gaat om de vooruitzichten voor de nieuwe 
obligatiemarkten, waar we rekenen op een 
rendement van 3-5% 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 daarmee ook de aandelenmarkt, 
goed presteren en de groei zich op een hoger peil 
weet te stabiliseren.  

Wij baseren onze verwachtingen op een 
beoordeling van de macro-economische situatie 
aan het begin van 2011 alsmede de input van ons 
beleggingsproces MOVE, dat 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.  

Aandelen 
Het vooruitzicht dat de economische opleving in 
2011 zal doorzetten, zal naar verwachting een 
goede uitgangssituatie creëren voor het 
bedrijfsleven in 2011. Bedrijven hebben tijdens 
de crisis snel hun organisatie weten aan te 
passen, de kosten verlaagd en hun schulden 
weten terug te dringen. Bedrijven staan er 
daarom over het algemeen goed voor, met goede 
mogelijkheden om de economische groei om te 
zetten in een hogere winst. Als geheel genomen 
verwachten wij dat de winst wereldwijd in 2011 
met 10-15% zal toenemen, zij het met kleine 
verschillen tussen de regio's. 

In onze optiek is de prijsstelling voor de aandelen 
wereldwijd op dit moment heel redelijk. Als we 
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kijken naar de verhouding tussen de koersen en 
de verwachte winst in 2011, worden aandelen 
wereldwijd verhandeld tegen een 
koers/winstverhouding van ca. 13, hetgeen in 
lijn ligt met een langetermijngemiddelde. De lage 
rente zorgt ervoor dat aandelen er in vergelijking 
met obligatiebeleggingen aantrekkelijk uitzien. 
Dat geldt ook in een situatie waarbij de angst 
voor inflatie toeneemt. Historisch gezien zijn 
aandelen een logisch instrument geweest als 
bescherming tegen inflatie.  

Nadat bedrijven langere tijd bezig zijn geweest 
met het terugbrengen van hun schulden, 
verwachten wij dat er in 2011 meer zal worden 
gefocust op nieuwe investeringen en overnames. 
De bezettingsgraad loopt op, wat er logischerwijs 
voor zal zorgen dat bedrijven nieuwe 
investeringen moeten gaan doen of andere 
bedrijven moeten gaan overnemen. De activiteit 
op dat vlak is in 2010 al toegenomen en onze 
verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten. 
De mogelijkheden voor het financieren van 
overnames tegen aantrekkelijke rentes zijn 
aanzienlijk verbeterd en het hoge winstniveau bij 
bedrijven maakt overnames interessanter. Om 
diezelfde reden verwachten wij dat bedrijven in 
2011 in toenemende mate eigen aandelen zullen 
gaan opkopen en meer dividend zullen gaan 
uitkeren. 

De nieuwe markten vormen nog altijd het 
lichtpunt voor de wereldeconomie met hun hoge 
groei, solide balansen en consumenten die in 
topvorm zijn. De toenemende consumptie in deze 
landen zal ook in 2011 weer zorgen voor 
aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden, zowel 
bij bedrijven die hun oorsprong vinden in deze 
landen als via Europese, Amerikaanse en Japanse 
bedrijven die weten te profiteren van de 
groeimogelijkheden. Als geheel genomen zijn de 
aandelen op de nieuwe markten nog altijd iets 
lager geprijsd dan de aandelen op de gevestigde 
markten, ondanks de betere winstverwachtingen 
en de hogere rentabiliteit van het eigen 
vermogen. De verwachting is dat de nieuwe 
markten in 2011 een excess return zullen 

genereren ten opzichte van de gevestigde 
markten, zij het dan waarschijnlijk niet in 
dezelfde mate als het afgelopen decennium.  

Door het vooruitzicht van een periode met een 
aanhoudend lage rente en daarmee ook goedkope 
liquiditeit verwachten wij dat beleggers in 2011 
in grotere mate zullen overstappen op aandelen.  

Voor de aandelenfondsen verwachten wij in 2011 
een positief rendement, zij het dan waarschijnlijk 
niet zo fors als in 2010. Wij baseren die 
verwachting op de huidige prijsstelling, het 
vooruitzicht van stijgende winsten en de solide 
positie die bedrijven op dit moment innemen.  

Let op: in het verleden behaalde rendementen 
bieden geen garantie voor de toekomst. Verder 
wordt verwezen naar de bespreking van de 
marktontwikkeling en het rendement voor de 
afzonderlijke fondsen. 
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Marktrisico's 
De wereldwijde groei kan in 2011 in negatieve zin 
worden beïnvloed door onevenwichtigheden en 
grote verschillen tussen de economieën. Het 
gebrek aan evenwicht tussen de nieuwe en de 
gevestigde economieën neemt daarbij sterk toe. 
Een negatieve ontwikkeling kan worden versterkt 
door het feit dat een reeks economieën de nog 
altijd zware schuldenlast verder terug zal moeten 
dringen, wat een remmende uitwerking heeft op 
de groei. 

In de VS is het groeiplaatje in 2010 verbeterd, 
maar de poging om groei te creëren gaat nog 
altijd ten koste van toenemende problemen ten 
aanzien van schulden en tekorten. Op dit 
moment liggen er nog geen duidelijke plannen 
voor de manier waarop de autoriteiten deze 
problemen op termijn willen gaan terugdringen, 
wat kan leiden tot een beginnend wantrouwen 
met betrekking tot de Amerikaanse 
staatsobligaties en de dollar. Tegelijkertijd heeft 
de economie nog altijd te maken met een hoge 
werkloosheid en een vastzittende huizenmarkt. 
Bij een verslechtering kunnen consumenten nog 
meer gaan oppotten en zo de particuliere 
consumptie laten inzakken. 

Een reeks landen in Europa is bezig met grote 
bezuinigingspakketten en nieuwe belastingen om 
de overheidsbegrotingen beter op orde te krijgen. 
Dat 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 dat de hulp van 
de overheid hard nodig heeft.  

Op de nieuwe markten kan de hoge groei leiden 
tot angst voor oververhitting, luchtbellen en 
inflatie. Een deel van deze landen heeft in 2010 
een aanvang gemaakt met een strikter 
economische beleid en voor 2011 liggen verdere 
maatregelen in de lijn der verwachting. Dat geldt 
met name voor China, waar de groei hoog is en de 
inflatie toeneemt. Na jaren van forse groei vormt 

ook de Chinese woningmarkt een potentieel 
risico. Een strikter monetair beleid in deze landen 
kan leiden tot sterkere valuta's, maar ook tot een 
lagere exportgroei, hogere exportprijzen en een 
beperking van de binnenlandse groei. 

De valutamarkten kunnen ook in 2011 weer grote 
invloed hebben op het rendement van een reeks 
portefeuilles. De afgelopen jaren hebben we 
aanzienlijke schommelingen gezien tussen de 
valuta's en ook het komende jaar zal 
vermoedelijk weer spanningen op de valutamarkt 
met zich meebrengen. Veel landen willen in de 
huidige situatie graag een zwakke valuta om de 
export en het concurrentievermogen veilig te 
stellen. Een centrale rol hierbij is weggelegd voor 
de Amerikanen en de Chinezen, die het maar 
moeilijk eens kunnen worden over de mate 
waarin en het tempo waarmee de Chinese valuta 
moet aantrekken. 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 
2011 zowel in positieve als negatieve zin van 
invloed zijn op de rendementen. 

Op valutagebied kan de EUR een belangrijke rol 
gaan spelen. De verschillen tussen de landen in 
Europa nemen toe vanwege grote verschillen met 
betrekking tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen en de overheidsfinanciën. 
Speculaties over de toekomst van de EUR en de 
vraag of landen eventueel uit het 
samenwerkingsverband zullen moeten stappen, 
kunnen in 2011 een negatieve uitwerking hebben 
op de markten. 

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 
redelijke voorwaarden kan worden geregeld, kan 
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dat leiden tot onzekerheid op de markten. Dat 
kan leiden tot oplopende staatsrentes en 
daarmee tot dalende obligatiekoersen.  De 
uitdagingen zijn het grootst voor Griekenland, 
Portugal, Ierland en deels ook voor Spanje en 
Italië. 

De grote activiteit op de nieuwe markten leidt tot 
een grote vraag naar grondstoffen, olie, voeding 
enz. Stijgende prijzen op deze gebieden kunnen 
de groei negatief beïnvloeden en in een reeks 
landen zorgen voor een grotere inflatiedruk. 
Bedrijven kunnen negatieve gevolgen 
ondervinden van oplopende grondstofprijzen 
omdat ze voor hun productie afhankelijk zijn van 
bepaalde grondstoffen. 

Centrale banken en politici staan in 2011 voor de 
grote uitdaging om een begin te maken met de 
normalisering van historisch lage rentes en een 
expansief begrotingsbeleid om daarmee aan te 
sluiten bij de economische opleving. Een 
oplopende rente zou de uitdagingen voor 
consumenten, bedrijven en landen met hoge 
schuldenlasten nog lastiger kunnen maken en 
een oplopende rente zal leiden tot dalende 
obligatiekoersen en over het algemeen lage 
rendementen op de obligatiemarkt. 

Als geheel genomen zien wij 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 begin 2011 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 o.a. 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.  

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 
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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 o.a. om politieke 
risico's, economische risico's, kredietrisico's, 
valutarisico's, marktrisico's, liquiditeitsrisico's, 
regulatoire en juridische risico's alsmede 
eigenaars-/crediteurenrisico's. Aan alle soorten 
beleggingen op de nieuwe markten zijn specifieke 
risico's verbonden waarvan bij de ontwikkelde 
markten geen sprake is. Dit geldt 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 worden per 1 juli 2011 
gestandaardiseerde informatie-eisen ingevoerd. 
De bedoeling is dat beleggers makkelijker hun 
belegging kunnen overzien. Zo is er bijvoorbeeld 
een risicobarometer die het risico inzichtelijker 
moet maken. De risicobarometer 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. 

Jyske Invest International heeft ervoor gekozen 
om nu al de nieuwe risicocijfers en de verwachte 
indeling in risicoklassen te bepalen. 

De standaardafwijkingen en de bijbehorende 
risicoklassen voor de fondsen staan vermeld in de 
risicobarometer. 

 

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 
 

In tijden met grote koersschommelingen op de 
financiële markten is het van belang om te 
beschikken over een gedisciplineerd 
beleggingsproces en om te focussen op 
risicomanagement.  

Bij Jyske Invest International wordt bij de selectie 
van aandelen uitgegaan van het 
beleggingsproces VAMOS, een combinatie van 
een kwantitatief proces met een kwalitatieve 
selectie van de afzonderlijke aandelen. In 2009 
introduceerde Jyske Invest International het 
beleggingsproces MOVE, dat wordt gebruikt voor 
de obligatiefondsen. Zowel bij MOVE als bij 
VAMOS worden waarde en momentum binnen de 
markten gecombineerd en worden op basis 
daarvan signalen afgeleid. De signalen worden 
vervolgens vanuit onze teambenadering 
geëvalueerd door onze ervaren 
portefeuillebeheerders. Terwijl VAMOS echter 
met concrete adviezen op aandeelniveau komt, is 

MOVE bedoeld om de algehele 
beleggingsstrategie vast te stellen, waarna de 
afzonderlijke obligaties door onze 
portefeuillebeheerders worden geselecteerd 
binnen de algehele beleggingsstrategie. Als u 
meer wilt weten over onze beleggingsprocessen, 
kunt u kijken op www.jyskeinvest.com. 

Ook risicomanagement speelt 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.  

In het kader van het dagelijkse portefeuillebeheer 
streven we ernaar om rendement en risico van 
elkaar te scheiden. Zo weten we met welke 
factoren we, bij verder gelijkblijvende 
omstandigheden, te maken hebben en kunnen we 
concreet maken waar ons rendement vandaan 
komt. Risicomanagement is daarmee een 
integraal onderdeel van de dagelijkse gang van 
zaken bij Jyske Invest International en een 
belangrijk focusgebied voor het management. 
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Activiteiten van de 

maatschappij 
Kernwaarden 
Jyske Invest International is in vele opzichten een 
ándere 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 gemakkelijk, 
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 
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Belangrijke gebeurtenissen in 
2010 
Dit waren de belangrijke gebeurtenissen die het 
jaar kenmerkten, enerzijds in de directe 
omgeving van Jyske Invest International en 
anderzijds bij onszelf. Hierbij gaat het om de 
volgende gebeurtenissen: 

1. de UCITS IV-richtlijn 
2. Introducties 
3. Liquidatie van vier fondsen  
4. Het aantal beleggers  
5. Prijzen en onderscheidingen 
 

1: De UCITS IV-richtlijn 

Er zit een nieuwe lov om investeringsforeninger 
[Deense wet inzake beleggingsmaatschappijen] 
aan te komen, die van kracht wordt op 1 juli 
2011. Hiermee wordt de nieuwe UCITS-richtlijn 
van de EU 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. 

Er komen master-feeder-funds, 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 informatieverstrekking aan beleggers wordt 
sterk verbeterd via het nieuwe "Key Investor 
Document (KID)". Voor ieder fonds komt er een 
standaarddocument van twee pagina's. Hierin 
staan voor ieder fonds gegevens over de 
beleggingen, rendementen en kosten plus een 
risicoclassificatie in zeven stappen. Dit wordt 
voor de hele EU gelijkgetrokken. 

Er is al een begin gemaakt met de implementatie 
van dit nieuwe document en in 2011 gaan we 
daarmee door. 

2: Introducties 

In januari introduceerde de maatschappij het 
fonds Jyske Invest High Grade Corporate Bonds, 
dat belegt in bedrijfsobligaties die zijn 
uitgegeven in euro's. Het fonds belegt 
hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met een hoge 
rating bij de internationale ratingbureaus, 
overeenkomend met een rating van Aaa tot Baa3 
bij Moody's of van AAA tot BBB- bij Standard & 
Poor's. Dat wil zeggen dat wij primair beleggen in 
obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven met 
een goede beoordeling als het gaat om de 
terugbetaling.  
 
In november introduceerde de maatschappij het 
fonds Jyske Invest Balanced Strategy (GBP). De 
GBP uit de naam van het fonds is de basisvaluta 
voor het fonds. Het fonds belegt minimaal 75% 
van zijn vermogen in GBP of in naar de GBP 
afgedekte beleggingen. Het fonds belegt in een 
wereldwijd samengestelde aandelen- en 
obligatieportefeuille. Het percentage aandelen 
ligt tussen 30-60%. 
 
3: Liquidatie van vier fondsen  

In december werden de fondsen Jyske Invest 
Telecom Equities, Jyske Invest IT Equities, Jyske 
Invest Biotech/HealthCare Equities en Jyske 
Invest British Equities geliquideerd.  

De voornaamste reden voor de sluiting is dat er 
onder beleggers geen vraag meer is naar dit type 
fondsen. De laatste jaren zijn de aantallen 
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beleggers in de fondsen, en daarmee ook de 
vermogens, sterk gedaald. Qua volume zijn de 
fondsen daarom niet in staat een aanvaardbaar 
niveau te handhaven waarmee de kosten om 
door te gaan gerechtvaardigd kunnen worden. 
Verder is de verwachting dat de fondsen niet 
meer het buitengewone rendementspotentieel in 
zich dragen dat als argument zou kunnen dienen 
om fondsen van die omvang in stand te houden.  

4: Het aantal beleggers  

Het aantal beleggers ultimo boekjaar bedroeg 
8.569. 

5: Prijzen en onderscheidingen 

De maatschappij heeft vier Lipper Fund Awards 
in de wacht gesleept. Die eer viel te beurt aan 
het fonds Jyske Invest Income Strategy, dat vier 
prijzen ontving. Daarbij ging het respectievelijk 
om Europa als geheel en om de landen 
Duitsland, Nederland en Zwitserland. Alle prijzen 
zijn toegekend voor de prestaties van het fonds 
over een periode van vijf jaar. 

Vermogenssituatie 
Het vermogen van Jyske Invest International 
steeg met 28% van DKK 5.685 miljoen tot DKK 
7.275 ultimo boekjaar. De stijging bestaat uit 
een netto-emissie ter waarde van DKK 680 
miljoen, het nettojaarresultaat van DKK 805 
miljoen en een valutaherwaardering van het 
vermogen primo boekjaar voor DKK 105 miljoen.  
Er was sprake van een netto-emissie van DKK 
680 miljoen tegen nettoaflossingen van DKK 130 
miljoen in 2009. De afzet gedurende het boekjaar 
was naar tevredenheid. 
De netto-emissie zagen we met name bij de 
hoogrenderende obligatiefondsen en de 
strategiefondsen, maar ook bij de traditionele 
obligatiefondsen en de aandelenfondsen was er 
sprake van een netto-emissie. 
 

Verdeling over activasoorten 

 

Belangrijke gebeurtenissen na 
afloop van het jaar 
Er hebben zich na afloop van het boekjaar 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 
op 23 maart 2010 moest er, conform de statuten 
van de maatschappij, gestemd worden over de 
positie van Steen Konradsen, lid van de raad van 
bestuur. 

De raad van bestuur stelde voor om hem te 
herkiezen en Steen Konradsen werd unaniem 
herkozen als lid van de raad van bestuur van de 
maatschappij, waarna de raad van bestuurd 
verder bestaat uit prof. dr. Svend Hylleberg, 
Henrik Braüner en Bent Knudsen. 

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

De raad van bestuur is in de loop van 2010 vijf 
keer bijeengekomen. 

Gegevens inzake de raad van bestuur 

 
 
Lid 

 
 
Leeftijd 

 
Jaar van 
toetredin
g 

 
Jaar van 
herverki
ezing 

Herben
oeming 
uiterlijk 
dit jaar 

10,41%

26,33%

35,73%

27,53%

Traditionele 
obligaties

Hoogrenderen
de obligaties

Aandelen

Strategy funds
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Svend 
Hylleberg 

66 jaar 1993 2009 2013 

Bent 
Knudsen 

68 jaar 1993 2008 2012 

Henrik 
Braüner 

69 jaar 1993 2007 2011 

Steen 
Konradsen 

63 jaar 2001 
(plaatsv.) 
2002 
(volwaard
ig lid) 

2010 2014 

 

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 
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 2010 een 
honorarium van DKK 206.000. De aandelen van 
de afzonderlijke fondsen hierin staan vermeld bij 
de noten bij de verslagen voor de afzonderlijke 
fondsen. 

Het honorarium van de raad van bestuur voor de 
werkzaamheden binnen de maatschappij zal naar 
verwachting in 2011 ca. DKK 109.000 bedragen. 

Deze wijziging vloeit enerzijds voort uit het feit 
dat de vermogensverdeling tussen de beheerde 
maatschappijen met identiek samengestelde 
raden van bestuur van jaar tot jaar kan 
veranderen, wat van invloed is op het aandeel 
van de afzonderlijke maatschappij in het totale 
honorarium voor de raden van bestuur, en 
anderzijds uit het feit dat er in 2010 een 
eenmalig honorarium is uitgekeerd aan de raad 
van bestuur als gevolg van een buitengewoon 
grote inzet het afgelopen jaar. 

Voor de werkzaamheden bij de maatschappij 
ontving de directie in 2010 in totaal aan salaris 

DKK 409.000.  

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: 

prof. dr. Svend Hylleberg, voorzitter 

• Geen andere bestuursfuncties 

 

Henrik Braüner, directeur 

Lid van de raden van bestuur van: 

• Metafix A/S, voorzitter 

• Vibocold Bruno Simonsen A/S, voorzitter 

• Henrik Braüner A/S 

 

Bent Knudsen, directeur 

• Lid van de raden 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 

 

Directie 

Jyske Invest Fund Management A/S 
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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 og 
specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. [de Deense wet inzake 
beleggingsmaatschappijen en bijzondere 
maatschappijen alsmede overige collectieve 
beleggingsregelingen 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 
Equities. De overeenkomst houdt in dat Jyske 
Bank A/S aanbevelingen doet inzake de 
samenstellingen van portefeuilles en dat de 
beleggingsbeheerder vervolgens beoordeelt of 
deze al dan niet moeten worden verwezenlijkt. 

Er is een overeenkomst gesloten met Jyske Bank 
A/S inzake de voorwaarden voor de handel in 
effecten en valuta's. 

Er zijn overeenkomsten gesloten met Jyske Bank 
A/S inzake de betaling van initiële kosten bij 
emissies van de maatschappij en 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. 

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 deze al dan niet moeten 
worden verwezenlijkt. 

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, www.jyskeinvest.com.. 

Sociale verantwoordelijkheid 
De maatschappij beschouwt het als haar 
primaire verantwoordelijkheid om het rendement 
van de beleggers te optimaliseren. De 
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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 eind 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 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. 
  
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. 
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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, 
www.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.  
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Informatie per fonds 
Jyske Invest 

Danish Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
3,83% tegen 6,13% 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 
2,30 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt als gevolg van een te lage 
duration. 

De tweejarige en tienjarige rente daalden met 
respectievelijk 0,79 procentpunt en 0,66 procentpunt, 
terwijl wij aan het begin van het jaar een ongewijzigde of 
licht stijgende rente verwachtten. 

Het jaar begon met min of meer ongewijzigde tot licht 
dalende rentes, tot er in mei grote onzekerheid ontstond 
over de vraag hoe houdbaar de opleving van de 
Amerikaanse economie was, primair als gevolg van 
slechte cijfers voor de huizen- en arbeidsmarkt. 
Daarnaast won de Europese schuldencrisis aan kracht. 
Daarbij zagen we een sterk oplopende rente in de landen 
van de Europese periferie, terwijl de tienjarige rente in 
Denemarken op 31 augustus een diepterecord neerzette 
met 2,18%. De tienjarige rente sloot het jaar echter af op 
3,00%.  

Verwachtingen voor 2011 
Wij verwachten dat 2011 het jaar kan worden waarin de 
VS een positieve richting inslaan met een dalende 
werkloosheid en een hogere groei dan de trend. De groei 
is solide, wat in combinatie met het pakket 
belastingmaatregelen wijst in de richting van een lagere 
werkloosheid. Europa ziet zich daarentegen gesteld voor 
wezenlijke uitdagingen als het om de groei gaat, met 
een aanzienlijk strikter begrotingsbeleid. Tegelijkertijd 
kan er nieuwe onrust ontstaan als het gaat om de 
landen in de periferie van de EU. Verder verwachten we 
dat de Chinese economie wat zal afremmen. We 
verwachten oplopende staatsrentes in de VS, de 
eurozone en Denemarken. De korte rente zal 
vermoedelijk het sterkst stijgen in de eurozone en in 
Denemarken, omdat de ECB volgens ons de rente eerder 
zal gaan verhogen dan 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. 

Concreet kan het voorstel voor strengere kapitaaleisen 
als gevolg van de Basel III- of de Solvency II-richtlijnen 
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, hoewel in onze ogen minder 
waarschijnlijk, kunnen leiden tot koersverliezen op 
Deense hypothecaire obligaties. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in Deense obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar. 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 

Benchmark zijn EFFA's 1-10-jarige Deense obligaties 

ISIN-code DK0016260003 

Opgericht in maart 1994 

Munteenheid: Deense kronen (DKK) 
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Jyske Invest 

Swedish Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
0,71% tegen 2,95% voor de benchmark. Het 
marktrendement ligt in de lijn der verwachting als we 
kijken naar de rentestijgingen die wij voor 2010 

verwachtten. Riksbanken, de Zweedse centrale bank, 
verhoogde vier keer de rente met 0,25 procentpunt. Het 
relatieve rendement lag 2,24 procentpunt onder het 
marktrendement. Dit komt doordat de renteverhogingen 
met name hun weerslag hadden op obligaties met 
looptijden van twee tot vijf jaar, wat nu juist de looptijd 
is van Zweedse hypothecaire obligaties. De hypothecaire 
obligaties van de portefeuille kenden daarom een lager 
rendement dan de staatsobligaties van de benchmark.  

Verwachtingen voor 2011 
Wij verwachten dat 2011 voor Zweedse obligaties 
wederom een jaar van uitdagingen gaat worden, 
aangezien Riksbanken indicaties heeft gegeven voor 
verdere renteverhogingen. Er zijn echter al wat 
renteverhogingen verwerkt in de koersen voor Zweedse 
obligaties. Wij verwachten voor het fonds dan ook een 
licht positief rendement.  

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 investering 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. 

Beleggingsprofiel 

Belegt hoofdzakelijk in Zweedse obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 

Benchmark is de JP Morgan Government Bond Index 
voor Zweden 

ISIN-code DK0016260276 

Opgericht in december 1994 

Munteenheid: Zweedse kronen (SEK) 

 

Jyske Invest 

British Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
7,18% tegen 7,49% voor de benchmark. Aan het begin 
van het jaar verwachtten wij rentestijgingen als gevolg 
van een toenemende wereldwijde groei en het 
marktrendement is dan ook beter dan verwacht. Het 
relatieve rendement lag 0,31 procentpunt onder het 
marktrendement. Reden hiervoor was het 
opkoopprogramma dat de BoE lanceerde voor Engelse 
staatsobligaties. De overige obligaties in de portefeuille 
konden daarom de staatsobligaties van de benchmark 
niet bijhouden. 

Verwachtingen voor 2011 
De Engelse economie vertoont tekenen van groei die tot 
stijgende rentes kunnen leiden, wat weer een negatieve 
uitwerking zal hebben op de obligaties.  

Het fonds heeft tot dusverre uitsluitend belegd in 
obligaties met een zogenaamde 'grandfather-status'. 
Deze zijn duurder dan de overige Engelse obligaties 
vanwege het fiscale voordeel. Met ingang van 2011 
verandert het fonds zijn strategie om te kunnen 
beleggen in een breder scala aan Britse obligaties. Bij 
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verder gelijkblijvende omstandigheden zal dat in 2011 
meer mogelijkheden opleveren voor een beter 
rendement. 

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 investering 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. 

 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in Britse obligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 

Benchmark is de JP Morgan Government Bond Index 
voor Groot-Brittannië 

ISIN-code DK0016259856 

Opgericht in december 1994 

Munteenheid: Britse pond (GBP) 

Grandfather-status, d.w.z. vrijgesteld van belasting op 
inkomen uit vermogen. Met ingang van 2011 verandert 
de status van het fonds, dat vervolgens geen 
grandfather-status meer heeft.  

 

Jyske Invest 

Dollar Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
4,03% tegen 6,09% voor de benchmark. Het rendement 
op Amerikaanse staatsobligaties is hoger dan wij aan 
het begin van het jaar verwachtten, toen we te maken 
hadden met een oplopende rente en afnemende credit 
spreads. Het relatieve rendement lag 2,06 procentpunt 
onder het marktrendement. Dit kwam doordat de FED 
wederom Amerikaanse staatsobligaties opkocht om de 
economische opleving veilig te stellen. De overige 
obligaties in de portefeuille konden daarom de 
staatsobligaties in de benchmark niet bijhouden. 

Verwachtingen voor 2011 
De Amerikaanse economie vertoont duidelijke tekenen 
van groei die tot stijgende rentes en inflatie kan leiden, 
wat weer een negatieve uitwerking zal hebben op de 
obligaties.  

Het fonds heeft tot dusverre uitsluitend belegd in 
obligaties met een zogenaamde 'grandfather-status'. 
Deze zijn duurder dan de overige Amerikaanse obligaties 
vanwege het fiscale voordeel. Met ingang van 2011 
verandert het fonds zijn strategie om te kunnen 
beleggen in een breder scala aan obligaties. Bij verder 
gelijkblijvende omstandigheden zal dat in 2011 meer 
mogelijkheden opleveren voor een beter rendement. 

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 investering kunnen dalen en er is geen 
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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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse obligaties met een 
hoge kredietwaardigheid. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 

Benchmark is de JP Morgan Government Bond Index 
voor de VS 

ISIN-code DK0016260359 

Opgericht in februari 1996 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

Grandfather-status, d.w.z. vrijgesteld van belasting op 
inkomen uit vermogen. Met ingang van 2011 verandert 
de status van het fonds, dat vervolgens geen 
grandfather-status meer heeft.  

 

Jyske Invest  

European Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
4,24% tegen 4,52% voor de benchmark. Het rendement 
op staatsobligaties is hoger dan wij aan het begin van 
het jaar verwachtten, toen we te maken hadden met een 
oplopende rente en afnemende credit spreads. Het 
relatieve rendement lag 0,28 procentpunt lager dan de 
benchmark. Dit kwam doordat 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. Door onze onderweging ten aanzien van 
staatsobligaties uit de landen van de Europese periferie 
kwam het rendement echter dicht in de buurt van de 
benchmark. 

Verwachtingen voor 2011 
Wij verwachten dat de problemen in de landen van de 
Europese periferie zullen aanhouden, wat een positieve 
uitwerking zal hebben op Duitse obligaties. De rente 
daarentegen is ook laag, en als er tekenen zichtbaar 
worden van economische groei met mogelijk een 
oplopende inflatie tot gevolg, zal de ECB de rente 
verhogen.  

Het fonds heeft tot dusverre uitsluitend belegd in 
obligaties met een zogenaamde 'grandfather-status'. 
Deze zijn duurder dan de overige Europese obligaties 
vanwege het fiscale voordeel. Met ingang van 2011 
verandert het fonds zijn strategie om te kunnen 
beleggen in een breder scala aan obligaties. Bij verder 
gelijkblijvende omstandigheden zal dat in 2011 meer 
mogelijkheden opleveren voor een beter rendement. 

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 investering 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.  

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in obligaties in Europese valuta's 
met een hoge kredietwaardigheid. 
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Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 

Benchmark: JP Morgan Global Government Bond EURO 
Index. 

ISIN-code DK0016261837 

Opgericht in april 1993 

Munteenheid: euro (EUR) 

Grandfather-status, d.w.z. vrijgesteld van belasting op 
inkomen uit vermogen. Met ingang van 2011 verandert 
de status van het fonds, dat vervolgens geen 
grandfather-status meer heeft.  

 

Jyske Invest 

Favourite Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
7,69% tegen 5,29% voor de benchmark. Het 
marktrendement is positiever dan wij aan het begin van 
het jaar verwachtten, toen we net een stijgende rente en 
een laag rendement voor het fonds hadden gezien. De 
economieën lieten slechts een lichte vooruitgang zien, 
waardoor de rente omlaag ging in alle grote landen met 
uitzondering van Japan, waar hij op het toch al lage 
niveau bleef liggen.  Het relatieve rendement van het 
fonds ten opzichte van de benchmark was 2,40 
procentpunt beter dan het marktrendement, een positief 
resultaat dus.  

Het was een goed jaar voor bedrijfsobligaties. De markt 
wist te profiteren van een accommoderend monetair 
beleid en de vooruitgang die bedrijven boekten ten 
opzichte van 2009. Met name het Caribische 
telecombedrijf Digicel en verpakkingsbedrijf Reynolds 
droegen bij aan het rendement.  

Op nieuwe obligatiemarkten waren het eveneens landen 
met een hoog risico die de grootste bijdrage leverden 
aan het rendement, zoals Argentinië en Venezuela. Ook 
obligaties in lokale valuta's uit nieuwe obligatiemarkten 
kenden een goed rendement, in een jaar waarin de euro 
het over het algemeen slechter deed dan andere valuta's 
vanwege de schuldencrisis in meerdere Zuid-Europese 
landen.  

Verwachtingen voor 2011 
Wij zien voor de komende tijd een meer solide 
Amerikaanse groei. Europa daarentegen zal, zo denken 
wij, te maken krijgen met een iets afnemende groei. De 
schuldencrisis zal nog lange tijd actueel blijven, maar 
wij verwachten een sterke politieke wil om tot 
oplossingen te komen. De situatie en de onzekerheid 
zullen bijdragen aan een onzeker 2011. Ons renterisico 
ligt dicht bij dat van de benchmark vanwege de stijgende 
rente waar ons beleggingsproces op duidt. Toch bestaat 
nog steeds het gevaar dat onrust in Europa de rente 
verder omlaag kan trekken. 

Het zeer ruime monetaire beleid in de VS maakt 
risicovolle activa aantrekkelijk vanwege de extra rente. 
Die visie wordt ondersteund door ons beleggingsproces. 
Dat geeft aan dat kredietobligaties nog altijd de wind 
mee hebben. Wij hebben daarom aan het begin van het 
jaar onze overweging in hoogrenderende 
bedrijfsobligaties opgevoerd ten koste van de 
bedrijfsobligaties met meer zekerheid. Wij hebben onze 
belangen op nieuwe obligatiemarkten in lokale valuta 
vergroot ten koste van de kernvaluta. 

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. In onze optiek zijn de 
ontluikende Amerikaanse opleving, de schuldencrisis in 
Europa en het gevaar voor oververhitting in China de 
factoren die we in 2011 in het oog moeten houden. 
China is belangrijk voor de grondstofprijzen en daarmee 
ook voor de groei op de emerging markets. Met een 
breed gedragen groei in Amerika kunnen de 
Amerikaanse renteniveaus gaan oplopen. Een grote 
crisis in Europa kan echter angst veroorzaken en leiden 
tot een negatief rendement op hoogrenderende 
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obligaties. Een algehele verzwakking van de dollar ten 
opzichte van de Deense kroon 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 investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt in een brede selectie wereldwijde obligaties 
uitgegeven in buitenlandse valuta's. Er wordt belegd in 
staats- en hypothecaire obligaties en in de meer 
risicovolle bedrijfsobligaties en obligaties uit de nieuwe 
markten. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – middelgrote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 (aangevuld met gegevens benchmark) 

De Benchmark is een marktwaarde-gewogen index, 
bestaande uit de Merrill Lynch Global Broad Market 
Index en de Merrill Lynch Global High Yield and Emerging 
Markets gehedged naar EUR 

ISIN-code DK0060137164 

Opgericht in juni 2008  

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
9,37% tegen 12,24% 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. Dat heeft bijgedragen aan een lagere 
rente op de dollarschulden van emerging markets. 

Het relatieve rendement lag 2,87 procentpunt onder het 
marktrendement. Het lagere rendement had primair te 
maken met de duration.  Van de andere kant zorgde de 
kredietexposure in o.a. Argentinië en Venezuela voor een 
excess return.  

Verwachtingen voor 2011 
Voor 2011 verwachten we gematigde rendementen die 
in de enkele cijfers zullen liggen, vooral omdat we een 
stijging van de Amerikaanse staatsrente verwachten 
door een acceleratie van de groei in de VS. Er zal 
weliswaar tegengas worden gegeven door een 
verkleining van de rentespread tussen de emerging 
markets en de VS, maar kijkend naar de rentespread, die 
al op een relatief laag niveau ligt, verwachten wij 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 Deense kroon, zal dat tot 
lagere rendementen leiden. 

Concreet ondervinden in onze ogen veel landen binnen 
de nieuwe obligatiemarkten steun van een laag 
schuldenpeil en een verstandig economisch beleid. Een 
uitbreiding van de schuldencrisis in Europa kan bij een 
eventuele escalatie leiden tot algehele onzekerheid, met 
koersdalingen in landen op de nieuwe markten als 
gevolg. 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 dollar ten 
opzichte van de Deense kroon zal normaal gesproken 
ook leiden tot een daling in de waarde van de lokale 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 pag. 30 
 

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 investering 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. 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk wereldwijd op de nieuwe 
obligatiemarkten, primair in Latijns-Amerika, Zuid- en 
Oost-Europa, het Verre Oosten en Afrika. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 5 

Benchmark is een index in USD, bestaande uit de JP 
Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global 
Diversified. Het vermogen is voor maximaal 25% belegd 
in Emerging Markets-valuta's 

ISIN-code DK0016272446 

Opgericht in juni 1997 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

 

Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
10,90% tegen 11,15% 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. Dat heeft bijgedragen aan een lagere 
rente op de dollarschulden van emerging markets. 

Het relatieve rendement lag 0,25 procentpunt onder het 
marktrendement. Het lagere rendement had primair te 
maken met de duration.  Van de andere kant zorgde de 
kredietexposure in o.a. Argentinië en Venezuela voor een 
excess return, evenals de exposure in lokale valuta in 
o.a. Brazilië en Mexico.  

 

Verwachtingen voor 2011 
Voor 2011 verwachten we gematigde rendementen die 
in de enkele cijfers zullen liggen, vooral omdat we een 
stijging van de Amerikaanse staatsrente verwachten 
door een acceleratie van de groei in de VS. Er zal 
weliswaar tegengas worden gegeven door een 
verkleining van de rentespread tussen de emerging 
markets en de VS, maar kijkend naar de rentespread, die 
al op een relatief laag niveau ligt, verwachten wij 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 Deense kroon, zal dat tot 
lagere rendementen leiden. 

Concreet ondervinden in onze ogen veel landen binnen 
de nieuwe obligatiemarkten steun van een laag 
schuldenpeil en een verstandig economisch beleid. Een 
uitbreiding van de schuldencrisis in Europa kan bij een 
eventuele escalatie leiden tot algehele onzekerheid, met 
koersdalingen in landen op de nieuwe markten als 
gevolg. Dat zal vooral het geval zijn bij landen met een 
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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 dollar ten 
opzichte van de Deense kroon 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 investering 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. 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk wereldwijd op de nieuwe 
obligatiemarkten, primair in Latijns-Amerika, Zuid- en 
Oost-Europa, het Verre Oosten en Afrika. 

 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 5 

Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index 
(EMBI) Global Diversified (gehedged naar EUR) 

ISIN-code DK0016261910 

Opgericht in februari 2000 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
16,88% tegen 21,19% voor de benchmark. Het 
marktrendement is hoog als we kijken naar onze 
verwachting aan het begin van het jaar. Dat heeft twee 
oorzaken. Ten eerste daalde de marktrente in de 
emerging markets ondanks een solide groei en stijgende 
rentes bij de centrale banken. De rentedaling moet 
worden gezien in samenhang met de dalende rente in de 
VS. Ten tweede trok de Amerikaanse dollar aan ten 
opzichte van de Deense kroon, wat een positieve 
bijdrage leverde aan het rendement als gevolg van een 
positieve correlatie tussen de Amerikaanse dollar en, 
gemiddeld genomen, de valuta's op de emerging 
markets. 

Het relatieve rendement lag 4,31 procentpunt onder het 
marktrendement. We bleven met name achter bij de 
marktprestaties als gevolg van valutaverliezen, onder 
andere op de THB, MYR, ZAR en COP.  

Verwachtingen voor 2011 
Voor 2011 verwachten we gematigde rendementen die 
in de enkele cijfers zullen liggen, vooral omdat we een 
stijging van de Amerikaanse staatsrente verwachten 
door een acceleratie van de groei in de VS. Dit zal, zo 
verwachten wij, zijn weerslag hebben op de rente van de 
emerging markets. De ontwikkeling van de 
valutakoersen zal naar verwachting een positieve 
bijdrage leveren aan het totale rendement, hoewel een 
zwakkere USD een negatieve uitwerking kan hebben. 

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. 
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Concreet ondervinden in onze ogen veel landen binnen 
de nieuwe obligatiemarkten steun van een laag 
schuldenpeil en een verstandig economisch beleid. Een 
uitbreiding van de schuldencrisis in Europa kan bij een 
eventuele escalatie leiden tot algehele onzekerheid, met 
koersdalingen in landen op de nieuwe markten als 
gevolg. 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 dollar ten opzichte van de Deense 
kroon 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 een 
negatieve invloed kan hebben op de rendementen. Op dit 
moment bestaat ook het gevaar dat een reeks centrale 
banken de rente pas laat omhoog krijgt, 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 investering 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 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. Het valutakoersrisico wordt 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. 

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 de regio's 
Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika. 

 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 

Benchmark is de JP Morgan Government Bond Index – 
Emerging Markets – Diversified 

ISIN-code DK0060009751 

Opgericht in juni 2005 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
12,66% tegen 12,37% voor de benchmark. 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 relatieve rendement lag 0,29 
procentpunt boven het marktrendement. We wisten 
de markt te verslaan doordat we in de loop van het 
jaar inschatten dat obligaties met een lage 
kredietwaardigheid het beter zouden gaan doen dan 
obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Wij 
kozen voor een overweging in obligaties met een lage 
kredietwaardigheid en een onderweging in de groep 
obligaties met een hoge kredietwaardigheid. In 
algemene zin was het een goed jaar voor 
bedrijfsobligaties, waarin de markt wist te profiteren 
van een ruim monetair beleid en bedrijven ten 
opzichte van 2009 met betere resultaten kwamen. 

Verwachtingen voor 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 wel 
meer willen investeren. Wij verwachten voor de markt 
een positief rendement, maar wel op een lager niveau 
dan in 2010. De activaklasse doet het normaal 
gesproken goed in de meeste scenario's. Op dit 
moment zien we lage staatsrentes in de VS, Duitsland 
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en op veel andere plaatsen. Bedrijfsobligaties varen 
daar wel bij. Onze verwachting is echter dat de 
staatsrentes in Duitsland en de VS in de loop van 
2011 zullen gaan oplopen, omdat de economische 
groei lijkt door te zetten. Bedrijven richten zich echter 
nog altijd op het vermijden van al te grote risico's. Wij 
verwachten dat dit in zekere mate ook in 2011 nog 
een tijd het geval zal blijven. Die combinatie van 
factoren zal er in onze ogen voor zorgen dat de 
rentespreads in de loop van 2011 kleiner gaan 
worden. 

Actuele risico's 
Als de economische groei een negatieve ontwikkeling 
laat zien, kunnen de rentespreads en de rentes op 
bedrijfsobligaties gaan oplopen. Dat kan ertoe 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 2010 zagen we dat er 
onrust ontstond, o.a. ten aanzien van het vermogen 
van Griekenland om aan zijn schuldverplichtingen te 
voldoen. Als iets dergelijks in 2011 gebeurt, kan dat 
ook negatieve gevolgen hebben voor de 
rendementsontwikkeling bij de obligaties van het 
fonds.  

Beleggingsprofiel 

Belegt in wereldwijde bedrijfsobligaties. 

Risicoprofiel 

Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 5 

De benchmark is een combinatie van de Merrill Lynch 
Global Broad Market Corporate Index, BB-B rated (in 
EUR), de Merrill Lynch Global High Yield Index, BB-B 
constrained (in EUR) en de Merrill Lynch Euro High Yield 
Index, BB-B rated constrained Index (in EUR) 

ISIN-code DK0016262728 

Opgericht in november 2001 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
1,39% tegen 3,25% voor de benchmark. Wij wijzen u 
erop dat het fonds in de loop van 2010 geïntroduceerd 
is. Het relatieve rendement lag 1,86 procentpunt 
lager dan het marktrendement. Onze prestaties 
bleven met name achter door onze keuze van 
obligaties. Voor bedrijfsobligaties met een hoge rating 
werd het jaar met name gekenmerkt door drie 
factoren: de staatsschuldencrises in Griekenland en 
later ook in Ierland die de aandacht trokken, een 
daling van de tienjarige Duitse staatsrente en een 
stabiele/positieve ontwikkeling van de 
kredietkwaliteit.  Het fonds bleef dit jaar qua 
rendement achter bij het marktrendement, wat 
primair te maken had met de turbulentie op de 
financiële markten in het voorjaar, aangezwengeld 
door de crisis in Griekenland. Het risicoprofiel van het 
fonds ten opzichte van het marktprofiel was zodanig 
samengesteld dat de obligaties van het fonds in 
bijvoorbeeld de verzekeringssector een slechter 
rendement opleverden dan de markt.  

Verwachtingen voor 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 wel 
meer willen investeren. Wij verwachten voor de markt 
een positief rendement, maar wel op een lager niveau 
dan in 2010. De activaklasse doet het normaal 
gesproken goed in de meeste scenario's. Op dit 
moment zien we lage staatsrentes in de VS, Duitsland 
en op veel andere plaatsen. Bedrijfsobligaties varen 
daar wel bij. Onze verwachting is echter dat de 
staatsrentes in Duitsland en de VS in de loop van 
2011 zullen gaan oplopen, omdat de economische 
groei lijkt door te zetten. Bedrijven richten zich echter 
nog altijd op het vermijden van al te grote risico's. Wij 
verwachten dat dit in zekere mate ook in 2011 nog 
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een tijd het geval zal blijven. Die combinatie van 
factoren zal er in onze ogen voor zorgen dat de 
rentespreads in de loop van 2011 kleiner gaan 
worden. 

Actuele risico's 
Als de economische groei een negatieve ontwikkeling 
laat zien, kunnen de rentespreads en de rentes op 
bedrijfsobligaties gaan oplopen. Dat kan ertoe 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 2010 zagen we dat er 
onrust ontstond, o.a. ten aanzien van het vermogen 
van Griekenland om aan zijn schuldverplichtingen te 
voldoen. Als iets dergelijks in 2011 gebeurt, kan dat 
ook negatieve gevolgen hebben voor de 
rendementsontwikkeling bij de obligaties van het 
fonds.  

Beleggingsprofiel 

Belegt in bedrijfsobligaties uitgegeven in euro's. 

Risicoprofiel  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 (aangevuld met gegevens benchmark) 

Benchmark is een combinatie van Merrill Lynch EMU 
Corporates, Non-Financial Index, Merrill Lynch EMU 
Corporate Index, Ex Tier 1 & Upper Tier 2 & Lower Tier 2 

ISIN-code DK0060194207 

Opgericht in januari 2010 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Danish Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
25,80% tegen 25,25% 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 
0,55 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van onze selectie van 
aandelen bij met name de financials en de niet-cyclische 
consumptie.  

Bij de financials leverde met name de onderweging in 
schadeverzekeraar Tryg een positieve bijdrage aan het 
relatieve jaarrendement, terwijl de overweging in 
brouwerij Royal Unibrew en ingrediëntenproducent 
Danisco een positieve bijdrage leverde bij de niet-
cyclische consumptie. Ook de onderweging in 
telecombedrijf TDC en de overweging in cement- en 
mijnbouwmaterialenproducent FLSmidth leverden een 
positieve bijdrage. 

Daar stond tegenover dat de overweging in aannemer 
Per Aarsleff en de onderweging in brouwerij Carlsberg en 
healthcare-bedrijf Coloplast negatief doorwerkten in het 
relatieve jaarrendement. 

Verwachtingen voor 2011 
Nu we inmiddels wat verder gevorderd zijn met de 
herstellende groei, is de onzekerheid over de 
houdbaarheid van de opleving wat afgenomen. De 
wereldeconomie moet nog steeds een juist evenwicht 
zien te vinden, waarbij het expansieve begrotingsbeleid 
en historisch lage rentes bij de centrale banken weer 
genormaliseerd moeten worden. Een bijzonder zware 
klus, die vermoedelijk ook in 2011 voor deining zal gaan 
zorgen op de aandelenmarkt.  

Uitdagingen zijn er nog genoeg. Met name de gevestigde 
economieën in de wereld vallen op door grote 
staatsschulden, een trage particuliere consumptie, 
zwaar getroffen huizenmarkten en zwakke 
arbeidsmarkten. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. 
Bedrijven zijn er snel in geslaagd om het kostenniveau 
aan te passen, terwijl 's werelds nieuwe economieën er 
prima bijliggen.  

Het Deense bedrijfsleven staat er over het algemeen 
prima voor, en meerdere bedrijven nemen 
toonaangevende posities in binnen aantrekkelijke 
nichesectoren. Veel bedrijven hebben de financiële crisis 
gebruikt om hun organisatie en kosten aan te passen, 
terwijl meerdere bedrijven ook in staat zijn geweest hun 
schuld terug te dringen. Wij verwachten ook voor 2011 
een positief rendement op de aandelenmarkten, zij het 
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dan waarschijnlijk niet zo fors als in 2010. In dat jaar 
wist de Deense aandelenmarkt te profiteren van grote 
koersstijgingen bij een aantal bedrijven die zwaar 
meewegen in de index, waaronder Novo Nordisk.  

Actuele risico's 
De wereldwijde macro-economische ontwikkeling is van 
groot belang voor de Deense aandelen. Met name de 
meer cyclische aandelen zullen daarbij de negatieve 
gevolgen ondervinden van een afzwakkende groei, 
bijvoorbeeld als gevolg van een escalerende 
schuldencrisis in de westerse landen of een restrictiever 
monetair beleid in China. Oplopende grondstofprijzen 
kunnen een negatieve uitwerking hebben, met name 
voor bedrijven die afhankelijk zijn van bepaalde 
grondstoffen als input voor hun productie. 

Meerdere Deense bedrijven kennen een groot 
exportaandeel, zodat ook de ontwikkeling van de 
valutakoersen van groot belang is. Met name de 
ontwikkeling van de USD ten opzichte van de DKK is voor 
veel bedrijven van belang en een verzwakking van de 
USD zal een negatieve uitwerking hebben op het 
concurrentievermogen en de winst. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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 DKK 
niet uw basisvaluta is. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is OMX Copenhagen CAP GI incl. 
nettodividend 

ISIN-code DK0016260789 

Opgericht in juni 1997 

Munteenheid: Deense kronen (DKK) 

 
Jyske Invest 

Swedish Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
24,24% tegen 25,90% 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 
1,66 procentpunt onder het marktrendement. Wij bleven 
achter bij de markt door o.a. de koersdaling van 33% bij 
detailhandelsketen Kappahl, waar men de 
winstverwachtingen aan het begin van het jaar niet kon 
waarmaken. Ook IT-bedrijf Tieto stelde teleur en liet een 
daling zien van 13%. Gelukkig zagen we in 2010 vooral 
lichtpuntjes. De hoogvlieger van het jaar, 
deurenproducent Cardo, kende een stijging van 102%. 
Die stijging kwam voort uit een solide koersstijging in de 
loop van het jaar, die werd bekroond met een enorme 
sprong toen Assa Abloy in december een bod deed op het 
bedrijf.  

In 2010 deden de Zweedse aandelen het wederom 
aanzienlijk beter dan elders in Europa. Het was al de 
zesde keer in acht jaar tijd dat het rendement op 
Zweedse aandelen beter was dan voor de Europese 
aandelenmarkt in brede zin. En dat ondanks een stevig 
aantrekkende SEK in 2010, waardoor het 
concurrentievermogen voor Zweedse bedrijven 
verslechterde ten opzichte van bijvoorbeeld Europese en 
Amerikaanse concurrenten.  

Verwachtingen voor 2011 
De vooruitzichten voor 2011 zijn goed en wij verwachten 
wederom een jaar met een positief rendement op 
Zweedse aandelen. De economische vooruitzichten zijn 
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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. 

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. 

Er zijn nog steeds vele risico's aanwezig, met name ten 
aanzien van de economische ontwikkeling, die ons 
optimisme nog temperen en die in de loop van 2011 
best eens voor uitgesproken koersschommelingen 
kunnen gaan zorgen. 

Actuele risico's 
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 bijvoorbeeld een aantal 
Zuid-Europese landen, is de vraag hoe er in de loop van 
2011 met de schuldencrises van de getroffen landen 
wordt omgegaan, nog steeds doorslaggevend. De 
broekriem moet hoe dan ook worden aangehaald, met 
een logische economische vertraging tot gevolg. Als het 
positieve effect van de groeimotor op de nieuwe 
markten minder groot blijkt dan verwacht, zou dat nog 
een extra streep door de rekening zijn. 

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 bijvoorbeeld Europese en Amerikaanse 
concurrenten. Bovendien kan een eventuele stijging van 
de momenteel historisch lage korte rente een negatieve 
uitwerking hebben op de aandelen. 

 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicoklasse 6 

Benchmark is OMX Stockholm All Share incl. 
nettodividend 

ISIN-code DK0016260862 

Opgericht in juni 1997 

Munteenheid: Zweedse kronen (SEK) 

 

Jyske Invest 

German Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
19,61% tegen 17,45% 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 
2,16 procentpunt boven het marktrendement.  

We deden het beter dan de markt als gevolg van onze 
overweging in bedrijven die gevoelig zijn voor 
economische vooruitgang, zoals de chemische sector en 
autofabrikanten. 

Onze beste beleggingen in 2010 waren ProSiebenSat.1 
Media (een mediabedrijf met een zware schuldenlast dat 
een succesvolle herstructurering achter de rug heeft), 
dat in 2010 met 179% steeg, Lanxess (chemie, o.a. 
onderleverancier voor de bandenindustrie) met een 
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stijging van 111% en tenslotte Bertrandt (een kleiner 
consultancybedrijf voor de auto-industrie), dat in 2010 
met 104% steeg. 

Verwachtingen voor 2011 
Het vooruitzicht dat de economische opleving in 2011 
zal doorzetten, zal naar verwachting een goede 
uitgangssituatie creëren voor de Duitse bedrijven in 
2011. De bedrijven hebben tijdens de crisis snel hun 
organisatie weten aan te passen en de kosten verlaagd. 
Bedrijven staan er daarom over het algemeen goed voor, 
met goede mogelijkheden om de economische groei om 
te zetten in een hogere winst. Nadat de bedrijven 
langere tijd bezig zijn geweest met het aanpassen van 
hun kosten, verwachten wij dat er in 2011 steeds meer 
aandacht zal komen voor nieuwe investeringen en 
overnames. Dit als gevolg van een toenemende 
bezettingsgraad, de lage rente en de betere 
beschikbaarheid van financiering. Wij verwachten voor 
2011 een positief rendement voor het fonds, zij het dan 
waarschijnlijk niet zo fors als in 2010. Wij baseren die 
verwachting op de huidige prijsstelling, die in lijn ligt 
met het historisch gemiddelde, het vooruitzicht van 
stijgende winsten binnen bedrijven en de solide positie 
die bedrijven op dit moment innemen.  

Het profiel van de portefeuille is nog altijd evenwichtig 
te noemen, met relatief kleine sectorafwijkingen t.o.v. 
de benchmark. Die benadering is in onze ogen doelmatig 
met het oog op de actuele onzekerheid op de 
aandelenmarkten. Wij streven ernaar de beste aandelen 
te selecteren binnen de IT-sector en te komen tot een 
portefeuille die het beter doet dan het marktrendement, 
ongeacht het economische groeiscenario. 

Actuele risico's 
De ontwikkeling van de wereldeconomie is voor 
Duitsland van groot belang, omdat verreweg de meeste 
grote Duitse bedrijven leverancier zijn binnen sectoren 
die sterk afhankelijk zijn van de wereldwijde 
economische vooruitgang. Daarom kunnen ze in 
negatieve zin worden beïnvloed als de economie weer te 
maken krijgt met een dalende groei. 

Veranderingen in de EUR kunnen drastisch doorwerken 
in het concurrentievermogen van de bedrijven ten 
opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse en Aziatische 
concurrenten. 

Bovendien kan een eventuele stijging van de lage korte 
rente een negatieve uitwerking hebben op de aandelen.  

Let op 

In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI 10/40 Germany incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016260433 

Opgericht in februari 1997 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Japanese Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
0,71% tegen 0,57% voor de benchmark. Het 
marktrendement ligt in de lijn der verwachting als we 
kijken naar de onzekerheden die wij constateerden aan 
het begin van het jaar. Het relatieve rendement lag 0,14 
procentpunt boven het marktrendement.  
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De excess return moet worden gezien als uitvloeisel van 
het feit dat ons beleggingsproces weer op de juiste weg 
lijkt te zijn. Dit na een langere periode van uitdagingen 
op de Japanse markt, die anders in elkaar blijkt te zitten 
dan de meeste overige markten. 

In 2010 waren de drie beste beleggingen Omron (44%, 
maakt elektronische onderdelen en machines voor 
automatiseringsdoeleinden), Itochu Techno Solutions 
(42%, computernetwerken en -systemen) en tenslotte 
ORIX (35%, een van de grootste leasebedrijven van 
Japan). 

Verwachtingen voor 2011 
Het vooruitzicht dat de economische opleving in 2011 
zal doorzetten, zal naar verwachting een goede 
uitgangssituatie creëren voor bedrijven in 2011. De 
bedrijven hebben tijdens de crisis snel hun organisatie 
weten aan te passen, de kosten verlaagd en hun 
schulden weten terug te dringen. Bedrijven staan er 
daarom over het algemeen goed voor, met goede 
mogelijkheden om de economische groei om te zetten in 
een hogere winst. Nadat de bedrijven langere tijd bezig 
zijn geweest met het terugdringen van hun schulden, 
verwachten wij dat er in 2011 steeds meer aandacht zal 
komen voor nieuwe investeringen en overnames. Dit als 
gevolg van een toenemende bezettingsgraad, de lage 
rente en de betere beschikbaarheid van financiering. Wij 
verwachten voor 2011 een positief rendement voor het 
fonds, zij het dan waarschijnlijk niet zo fors als in 2010. 
Wij baseren die verwachting op de huidige prijsstelling, 
die in lijn ligt met het historisch gemiddelde, het 
vooruitzicht van stijgende winsten binnen bedrijven en 
de solide positie die bedrijven op dit moment innemen.  

Het profiel van de portefeuille is nog altijd evenwichtig 
te noemen, met relatief kleine sectorafwijkingen t.o.v. 
de benchmark. Die benadering is in onze ogen doelmatig 
met het oog op de actuele onzekerheid op de 
aandelenmarkten. Wij streven ernaar de beste aandelen 
te selecteren binnen de afzonderlijke sectoren en te 
komen tot een portefeuille die het beter doet dan het 
marktrendement, ongeacht het economische 
groeiscenario.  

Actuele risico's 
De ontwikkeling van de economie in Japan is direct van 
invloed op de winstmogelijkheden voor veel Japanse 
bedrijven en daarmee ook op de ontwikkeling van de 
aandelenmarkt. In verhouding tot veel andere landen 
heeft Japan sinds de grote aandelenbubbel van 1989 te 
maken met een bescheiden groei. Wie op zoek is naar 
groei, moest zich daarom normaal gesproken 
noodgedwongen richten op de Japanse exportbedrijven. 

Dat betekent van de andere kant wel dat deze bedrijven 
erg gevoelig worden voor schommelingen in de 
valutakoersen. Veranderingen in de JPY werken daarom 
door in het concurrentievermogen van de bedrijven ten 
opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse en andere 
Aziatische concurrenten. 

Bovendien kan een eventuele stijging van de lage korte 
rente een negatieve uitwerking hebben op de aandelen.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI Japan incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016260516 

Opgericht in juni 1997 

Munteenheid: Japanse yen (JPY) 
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Jyske Invest 

US Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
15,24% tegen 14,77% 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 
0,47 procentpunt boven het marktrendement. 

Het kwantitatieve deel van ons beleggingsproces leverde 
geen positieve bijdrage op een aandelenmarkt die werd 
gekenmerkt door grote schommelingen en onzekerheid 
omtrent de economische groei. Het proces functioneert 
optimaal in een markt met een langduriger trend in op- 
of neerwaartse richting. Met name voor onze valuation-
factor was het een jaar van uitdagingen.  

Een positieve bijdrage aan het rendement werd 
daarentegen geleverd door het kwalitatieve deel van het 
proces, de feitelijke aandelenselectie. De drie beste 
aandelen dit jaar waren Netflix ('s werelds grootste 
aanbieder van online dvd-verhuur/streaming van films 
en tv-shows met 256%), Cliffs Natural Resources (de 
grootste producent in de VS van ijzererts en staal met 
85%) en Autozone (de grootste Amerikaanse 
detailhandelsketen met autoaccessoires met 88%).  

Verwachtingen voor 2011 
Het vooruitzicht dat de economische opleving in 2011 
zal doorzetten, zal naar verwachting een goede 
uitgangssituatie creëren voor bedrijven in 2011. De 
bedrijven hebben tijdens de crisis snel hun organisatie 
weten aan te passen, de kosten verlaagd en hun 
schulden weten terug te dringen. Bedrijven staan er 
daarom over het algemeen goed voor, met goede 
mogelijkheden om de economische groei om te zetten in 
een hogere winst. Nadat de bedrijven langere tijd bezig 
zijn geweest met het terugdringen van hun schulden, 
verwachten wij dat er in 2011 steeds meer aandacht zal 
komen voor nieuwe investeringen en overnames. Dit als 
gevolg van een toenemende bezettingsgraad, de lage 
rente en de betere beschikbaarheid van financiering. Wij 
verwachten voor 2011 een positief rendement voor het 
fonds, zij het dan waarschijnlijk niet zo fors als in 2010. 
Wij baseren die verwachting op de huidige prijsstelling, 
die in lijn ligt met het historisch gemiddelde, het 
vooruitzicht van stijgende winsten binnen bedrijven en 
de solide positie die bedrijven op dit moment innemen.  

Het profiel van de portefeuille is nog altijd evenwichtig 
te noemen, met relatief kleine sectorafwijkingen t.o.v. 
de benchmark. Die benadering is in onze ogen doelmatig 
met het oog op de actuele onzekerheid op de 
aandelenmarkten. Wij streven ernaar de beste aandelen 
te selecteren binnen de afzonderlijke sectoren en te 
komen tot een portefeuille die het beter doet dan het 
marktrendement, ongeacht het economische 
groeiscenario.  

Actuele risico's 
In de VS is het groeiplaatje in 2010 verbeterd, maar de 
poging om groei te creëren gaat nog altijd ten koste van 
toenemende problemen ten aanzien van schulden en 
tekorten. Op dit moment liggen er geen plannen voor de 
manier waarop deze problemen op termijn moeten 
worden teruggedrongen, wat kan leiden tot een 
beginnend wantrouwen met betrekking tot Amerikaanse 
staatsobligaties en de dollar. Tegelijkertijd heeft de 
economie nog altijd te maken met een hoge 
werkloosheid en een vastzittende huizenmarkt. Bij een 
verslechtering kunnen consumenten meer gaan 
oppotten en zo de stijging van de particuliere 
consumptie laten afremmen. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 
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Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI USA incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016261167 

Opgericht in maart 1999 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

 

Jyske Invest 

Chinese Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
6,54% tegen 4,51% 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 
2,03 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van onze selectie van 
aandelen bij met name de industrie en de 
consumptiegoederen. 

De prestaties van de Chinese aandelenmarkt lagen in 
2010 in lijn met de wereldwijde aandelenmarkt als 
geheel, ondanks een hoge groei, behoorlijk solide 
resultaten en opwaarts bijgestelde winstverwachtingen 
voor de bedrijven.  

Het optimisme van de aandelenmarkt werd getemperd 
door diverse politieke maatregelen, die in de eerste helft 
van het jaar de prijsontwikkeling op de huizenmarkt 
moesten indammen en in het tweede halfjaar in meer 
algemene zin de toenemende inflatie moesten 
tegengaan. 

Tot de hoogvliegers van dit jaar behoorden de 
autoaandelen. De autoverkopen in China realiseerden 
recordverkopen en bleven heel 2010 doorgroeien. 
Binnen de sector industrie was het met name Weichai 
Power, leverancier van grote dieselmotoren voor 
vrachtwagens en mijnbouwmateriaal, dat een positieve 
bijdrage leverde aan het relatieve rendement. Het bedrijf 
kende een verdubbeling van de winstramingen in 2010. 
Ook IT-dienstverlener Digital China, containerproducent 
China International Marine en oliereus CNOOC speelden 
een significante rol als het gaat om de prestaties in 
2010. 

Verwachtingen voor 2011 
De ontwikkeling in China laat een beeld zien van een 
economie die vooruitgang boekt. Onze verwachtingen 
voor 2011 zijn dan ook duidelijk positief. 

De Chinese economie is 2010 prima doorgekomen. De 
arbeidsmarkt is aan de beterende hand en de 
loonstijgingen zorgen mede voor de ondersteuning van 
een stevige particuliere consumptie. Op de huizenmarkt 
zagen we de laatste maanden van het jaar een toename 
van de activiteit en het leek erop alsof men de 
prijsontwikkeling beter onder controle had. Dat draagt 
een fors potentieel in zich als we kijken naar de 
ontwikkeling van de aandelenmarkt in 2011. Ook de 
laatste cijfers voor de industriële activiteit waren 
verrassend sterk. En als de banken redelijke leenquota 
krijgen, zal het aan investeringsbereidheid evenmin 
ontbreken. Tenslotte zien we dat de winstverwachtingen 
voortdurend naar boven worden bijgesteld en dat de 
prijsstelling in lijn ligt met de aandelenmarkten 
wereldwijd. Die twee feiten zullen in onze optiek de 
Chinese aandelen ondersteunen in 2011. 

Actuele risico's 
De regering in Beijing heeft, met het oog op de sterke 
Chinese economie, in de loop van 2010 geleidelijk 
stimuleringsmaatregelen teruggedraaid, wat een 
remmend effect had op de activiteit. Als die restrictieve 
maatregelen doorgaan en als de hervormingen 
onverhoopt meer het karakter krijgen van 
prijsbeheersing en quota dan van marktregulering en 
liberalisering, kan dat ook negatieve consequenties 
hebben voor de Chinese aandelen. 

Ook rentestijgingen en strenge reserve-eisen van de 
Chinese centrale bank kunnen de activiteit afremmen 
als de inflatie aanzienlijk toeneemt. 

Bij een neerwaartse afbuiging van de wereldwijde groei, 
wellicht als gevolg van een escalerende schuldencrisis, 
zullen beleggers ook op zoek gaan naar veiliger oorden 
dan Chinese 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 investering 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 
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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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI China 10/40 incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016262801 

Opgericht in januari 2003 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

 

Jyske Invest 

Indian Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
22,93% tegen 21,65 % 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 
1,28 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt, met name als gevolg van onze 
selectie van aandelen bij met name de 
consumptiegoederen, de industrie en de financials. 

De Indiase aandelenmarkt behoorde in 2010 wereldwijd 
tot de beste, wat te danken was aan de oplopende 
winsten en de enorme belangstelling vanuit het 
buitenland voor het langetermijnperspectief als het gaat 
om de groei. 2010 was op het politieke vlak een relatief 

rustig jaar en de aandacht ging daarom vooral uit naar 
de vele goede beleggingsperspectieven. 

De autoaandelen behoorden tot de hoogvliegers van het 
jaar. De autoverkopen in India stegen tot recordniveaus 
en bleven heel 2010 doorgroeien. En de manier waarop 
Tata Motors erin slaagde om Jaguar/Land Rover weer 
winstgevend te maken, zal een waar schoolvoorbeeld 
worden. 

Bij de industrieaandelen ondervonden we steun door 
onze focus op de waardering. Talrijke fors geprijsde 
aandelen, waar we in 2010 een onderweging in 
aanhielden, stelden teleur ten opzichte van de 
opgeschroefde verwachtingen en konden om die reden 
de aandelenmarkt als geheel niet bijhouden. 

Onder de financials hielden we heel 2010 een 
overweging aan in staatsbanken, die in onze ogen erg 
aantrekkelijk geprijsd waren. We werden beloond met 
een aanzienlijke excess return voor een aantal namen en 
een stevige bijdrage aan de excess return. 

Verwachtingen voor 2011 
Voor de Indiase economie lijkt er nog altijd geen vuiltje 
aan de lucht. Wij verwachten wereldwijd een gematigde 
economische groei, wat India aantrekkelijk zal maken 
voor beleggers. De winsten bij de Indiase bedrijven zijn 
nu weer aan het toenemen en wij verwachten voor India 
een groei die duidelijk hoger ligt dan de wereldwijde 
groei. Daarom zijn de Indiase aandelen, ondanks de 
duurdere prijsstelling, aantrekkelijk.  

De indicatoren voor de activiteit op de arbeidsmarkt zijn 
positief en de loonstijgingen in grote delen van de 
particuliere sector zijn aanzienlijk. Dat stimuleert de 
particuliere consumptie, goed voor het grootste deel van 
de Indiase economie.  

Tegelijkertijd zijn er signalen die wijzen op een 
toegenomen investeringsbereidheid, waardoor ook de 
bedrijven in 2011 een positieve bijdrage zullen leveren 
aan de groei. 

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.  

Het Indiase begrotingstekort maakt het land afhankelijk 
van doorlopende emissies van staatsobligaties. 
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Stijgingen van grondstofprijzen of forse neerwaartse 
afbuigingen van de groei kunnen leiden tot 
teleurstellende overheidsinkomsten en eveneens de 
staatsrente laten oplopen. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt in een reeks bedrijven met India als thuisbasis. 
De beleggingen worden verspreid over vele verschillende 
branches. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI India 10/40 incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016270820 

Opgericht in december 2003 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

   

Jyske Invest 

Turkish Equities 

De ontwikkeling in 2010 

Het fonds kende over de periode een rendement van 
25,25% tegen 27,80% 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 
2,55 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt als gevolg van de keuze van 
aandelen binnen de financiële sector. 

De economische opleving zette in 2010 met volle kracht 
door in Turkije. De groei over 2010 zal naar verwachting 
rond de 8% liggen door een sterke binnenlandse vraag. 
Dat heeft gelijktijdig gezorgd voor fraaie stijgingen op de 
aandelenmarkten. De aandelenmarkt ondervond steun 
van een hele redelijke winstontwikkeling bij de bedrijven 
en een grotere bereidheid onder beleggers om hogere 
koersen te betalen in verhouding tot de 
winstontwikkeling. Dat laatste komt doordat de 
economische en politieke ontwikkelingen de afgelopen 
jaren een stuk stabieler zijn geworden dan voorheen. Het 
risico is, met andere woorden, aan het afnemen en 
beleggers accepteren daarom een lager verwacht 
rendement voor hun posities in Turkse aandelen.  

Op het politieke front is het rustig gebleven sinds de 
regerende AK-partij een overtuigende overwinning 
boekte bij de wijziging van de Turkse grondwet aan het 
begin van het najaar. De partij heeft de macht nu stevig 
in handen met een fors mandaat van de bevolking.  

Verwachtingen voor 2011 
Na forse stijgingen van de aandelenkoersen en een 
aanzienlijk hogere waardering voor Turkse aandelen zijn 
de verwachtingen voor 2011 wat gematigder voor de 
Turkse aandelenmarkt.  

De koersstijgingen moeten in 2011 vooral komen van 
stijgende winsten bij de bedrijven en niet van een hogere 
prijsstelling voor de aandelen. Een opwaardering van 
Turkije naar de investment grade-status bij 
kredietbeoordelaars zal echter wel leiden tot meer 
bereidheid bij beleggers om een hogere koers te betalen 
in verhouding tot de winst. De kans is echter klein dat 
dit zal gebeuren vóór de parlementsverkiezingen die 
uiterlijk deze zomer moeten plaatsvinden. Maar rustige 
en stabiele verkiezingen kunnen, in combinatie met het 
terugbrengen van de staatsschuld in verhouding tot het 
maatschappelijke inkomen, leiden tot een opwaardering 
van Turkije naar de investment grade-status. De 
staatsschuld ligt in Turkije aanzienlijk lager dan in de 
meeste EU-landen.  

Actuele risico's 
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De sterke binnenlandse groei heeft geleid tot een groot 
en toenemend tekort op de betalingsbalans. 
Tegelijkertijd is de kwaliteit van de financiering voor dat 
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.  

De centrale bank heeft eind van het jaar een onorthodox 
monetair beleid ingezet, waarbij de rente werd verlaagd 
en de reserve-eisen voor de banken werden 
opgeschroefd. Het is behoorlijk balanceren geblazen.  De 
centrale regering wil enerzijds de kapitaalinstroom naar 
Turkije indammen en de munt verzwakken. Daarom 
heeft men de rente verlaagd, terwijl de ontwikkeling van 
de inflatie eigenlijk niet om een lagere rente vraagt. 
Anderzijds wil de regering de binnenlandse groei ook 
niet nóg verder stimuleren met de renteverlaging. Om 
die reden heeft men de reserve-eisen voor de banken 
opgeschroefd om de krediettoename in de economie af 
te remmen. Als die manoeuvre mislukt, kan dat de 
geloofwaardigheid van de centrale bank ondermijnen.  

En tenslotte staan er, zeker niet onbelangrijk, in Turkije 
parlementsverkiezingen gepland voor juni. Wij 
verwachten dat de AK-partij door zal kunnen regeren. 
Maar niets is nog zeker.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI 10/40 Turkey Index incl. 
nettodividend 

ISIN-code DK0060009835 

Opgericht in december 2005 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

 

 

Jyske Invest 

Global Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
14,33% tegen 12,67% 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 1,66 procentpunt boven 
het marktrendement. Wij deden het met name beter dan 
de markt als gevolg van onze selectie van aandelen. 

Het eerste halfjaar kende een gemengd beeld op de 
aandelenmarkten, waarbij de nadruk lag op 
schuldenproblematiek en economische cijfers die niet 
eenduidig waren. Anderzijds zagen we met name bij de 
VS een expansief beleid. In het tweede halfjaar was het 
optimisme op de aandelenmarkt eenduidiger. De 
markten ondervonden steun van betere economische 
cijfers en de stevige inzet van de Amerikaanse centrale 
bank en de regering om de groei zeker te stellen. Daar 
kwam nog eens een reeks goede jaarcijfers bij. Het fonds 
wist met name beter te presteren dan zijn benchmark 
als gevolg van een reeks goede aandelenkeuzes, o.a. 
binnen de autobranche. Voorbeelden hiervan zijn BMW, 
Autozone en Kia, die als geheel een excess return ten 
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opzichte van de benchmark genereerden van 1,5% 
procentpunt. 

Daar stond tegenover dat bedrijven die iets met de 
Europese schuldencrisis te maken hadden, het 
rendement omlaag trokken. Voorbeelden hiervan zijn 
Banco Santander en BNP Paribas, die gezamenlijk het 
relatieve rendement met 0,7 procentpunt omlaag 
trokken. 

Verwachtingen voor 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 
dosering van het Amerikaanse monetaire beleid zal 
nauwlettend in het oog worden gehouden. Daarnaast 
verwachten wij veel aandacht voor de vraag in hoeverre 
de Chinese centrale regering erin zal slagen om de groei 
en de ontwikkeling op de vastgoedmarkt in toom te 
houden zonder al te harde ingrepen.  

In onze ogen zijn de aandelenmarkten wereldwijd 
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, 
luchtbellen en inflatie. Met namen de Chinese 
huizenmarkt draagt een potentieel risico in zich.  

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 euro. 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 investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt over een breed front in aandelen op de 
wereldwijde aandelenmarkten. De beleggingen worden 
gespreid over vele verschillende branches en landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI All Country World Free Index incl. 
nettodividend 

ISIN-code DK0016259930 

Opgericht in december 1993 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

Jyske Invest 

Emerging Market Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
17,00% tegen 18,88% 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 
1,88 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt als gevolg van de slechtere 
keuze van aandelen binnen de energie- en 
telecomsector. 
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In 2010 werd de ontwikkeling op de nieuwe 
aandelenmarkten in hoge mate bepaald door 
economische en politieke omstandigheden op de 
gevestigde markten. Een sterke start van het jaar werd 
in het tweede kwartaal gevolgd door angst voor een 
escalerende schuldencrisis in Europa en een einde aan 
het ruime monetaire beleid in de VS. De angst die in de 
loop van de zomer ontstond voor een hernieuwde 
recessie, een zogenaamde 'double dip' in de VS, bracht 
de Amerikaanse bank ertoe nieuwe versoepelingen van 
het monetaire beleid aan te kondigen en door te voeren. 
Na de aankondiging in augustus lieten de 
aandelenmarkten een hele aardige stijging zien. Zelfs 
nieuwe onzekerheid rond de schuldensituatie in Europa 
kon die ontwikkeling niet stoppen.  

De beste regio was Oost-Europa gevolgd door Azië, 
terwijl Latijns-Amerika het slechtst presteerde.  

In Oost-Europa hebben landen als Turkije en Zuid-Afrika 
flink geprofiteerd van een toenemende risicobereidheid 
onder beleggers als gevolg van het bijzonder ruime 
monetaire beleid in de VS. Daarnaast kenden beide 
landen een gunstige inflatieontwikkeling, wat de weg 
vrij heeft gemaakt voor renteverlagingen. Dat heeft de 
aandelenmarkten opgestuwd. In Zuid-Afrika zag men 
tegelijkertijd de eigen munt aanzienlijk aantrekken. 

 In Azië waren het vooral de aandelenmarkten in 
Zuidoost-Azië die het in 2010 prima deden, terwijl het 
noorden van Azië, met China voorop, achterbleef. In 
China werd de aandelenmarkt in toom gehouden door 
het terugdraaien van het soepele monetaire en 
begrotingsbeleid in het kielzog van de wereldwijde 
economische crisis. Met name het sterk restrictieve 
beleid ten aanzien van de vastgoedmarkt heeft in dat 
kader een belangrijke rol gespeeld.  

In Latijns-Amerika was Brazilië de markt die het slechtst 
presteerde. Hiervoor zijn twee primaire redenen aan te 
wijzen. Ten eerste was het grote staatsoliebedrijf 
Petrobras actief op de markt met een bijzonder forse 
kapitaalverhoging. Ten tweede heerste er economische 
en politieke onzekerheid in verband met de 
presidentsverkiezingen in oktober en november. Beide 
factoren hadden een remmende uitwerking op de 
ontwikkeling van de Braziliaanse aandelenkoersen in 
2010. 

Verwachtingen voor 2011 
Wij hebben nog steeds een positieve kijk op de 
ontwikkeling op de nieuwe aandelenmarkten. De groei 
zal hoog zijn, de economische balansen zien er, zowel op 
landelijk als op bedrijfsniveau, gezond uit en de 

prijsstelling is redelijk. Het vooruitzicht van verder 
toenemende winsten in 2011 en een aanhoudend lage 
financieringsrente voor bedrijven biedt potentie voor de 
aandelenmarkten.  
 
Actuele risico's 
De G20-topontmoeting in Zuid-Korea maakte duidelijk 
dat het op elkaar afstemmen van internationaal 
economisch beleid lastig is als een deel van de westerse 
wereld kampt met de angst voor deflatie, terwijl een 
ander deel van de wereld, de nieuwe markten, juist bang 
is voor inflatie. Dat kan leiden tot een toenemend 
protectionisme in de wereldeconomie, wat de 
wereldhandel en de wereldwijde groei niet ten goede 
komt. 

De nog altijd grote toestroom van kapitaal richting de 
nieuwe markten die tot stijgende valutakoersen leidt, 
heeft in de loop van 2010 een reeks landen op de nieuwe 
markten ertoe gebracht om verschillende vormen van 
kapitaalcontrole door te voeren. Dat zal zeer 
waarschijnlijk ook in 2011 doorgaan, wat de kans op 
beleidsfouten en de daarmee samenhangende schade 
voor de aandelenmarkten groter maakt.  

Tenslotte is, zeker niet onbelangrijk, de economische 
situatie in zowel de VS als Europa nog onduidelijk en 
broos. Beide regio's kampen nog steeds met de naweeën 
van de wereldwijde financiële crisis. Dat kan in 2011 ook 
gevolgen hebben voor de ontwikkelingen op de nieuwe 
markten.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt over een breed front in aandelen op de 
snelgroeiende markten van de wereld. De beleggingen 
worden verspreid over vele verschillende branches. 

Risicoprofiel 
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Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is de MSCI Emerging Markets Free Index 
incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016260193 

Opgericht in maart 1994 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

  

Jyske Invest 

European Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
14,99% tegen 11,10% 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 
3,89 procentpunt boven het marktrendement. We 
wisten het beter te doen dan de markt doordat onze 
beleggingsfilosofie in 2010 in algemene zin de wind mee 
had. Die filosofie gaat uit van het vinden van goedkope 
aandelen in bedrijven met een positieve 
winstontwikkeling. Zij deden het over het algemeen 
beter dan gemiddeld. De excess return was gelijkmatig 
verdeeld over het jaar en werd gegenereerd door een 
heleboel verschillende aandelen. Wij wisten o.a. te 
profiteren van fraaie koersstijgingen bij het Duitse 
mediabedrijf ProSiebenSat.1, dat een fantastisch jaar 
kende naarmate veel bedrijven in Duitsland meer 
reclame gingen maken. Het aandeel liet een stijging zien 
van 180%. Het Zwitserse Dufry, dat taxfree-winkels op 
luchthavens exploiteert in o.a. Latijns-Amerika, steeg 
met 115%.  

2010 is het jaar geworden waarin ten aanzien van 
schuldenproblematiek de aandacht pas echt verschoof 
van bedrijfs- naar landelijk niveau. Griekenland, Ierland, 

Portugal en Spanje gingen overal over de tong en 
maakten veel Europese aandelen in financials het leven 
zuur. Het Spaanse Santander leverde de grootste 
negatieve bijdrage in het fonds met een koersdaling van 
27%. 

Verwachtingen voor 2011 
De vooruitzichten voor 2011 zijn goed en wij verwachten 
wederom een jaar met een positief rendement op de 
Europese aandelenmarkt. Er is weer sprake van 
economische groei in Europa, hoewel die waarschijnlijk 
nog wel bescheiden zal zijn. Veel bedrijven profiteren 
echter van de exposure ten aanzien van de nieuwe 
markten, waar bijvoorbeeld de vraag naar westerse 
consumptiegoederen nog vele jaren door zal blijven 
stijgen. 

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. De prijsstelling voor Europese aandelen is 
aantrekkelijk, zowel in historisch perspectief als in 
vergelijking met bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen of 
het rentepeil. 

Er zijn echter nog steeds vele risico's aanwezig, met 
name ten aanzien van de economische ontwikkeling, die 
ons optimisme nog temperen en die in de loop van 2011 
best eens voor uitgesproken koersschommelingen 
kunnen gaan zorgen.  

Actuele risico's 
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 in de loop van 2011 wordt omgegaan 
met de staatsschuldencrises in de betreffende landen. 
De broekriem moet hoe dan ook worden aangehaald, 
met een logische economische vertraging tot gevolg. Als 
het positieve effect van de groeimotor op de nieuwe 
markten minder groot blijkt dan verwacht, zou dat een 
extra streep door de rekening zijn. 

Ook schommelingen in de valutakoersen vormen een 
risico. Zij kunnen van invloed zijn op het rendement op 
de Europese aandelen. Veranderingen in bijvoorbeeld de 
EUR of andere Europese valuta's kunnen drastisch 
doorwerken in het concurrentievermogen van de 
bedrijven ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse 
concurrenten. 
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Bovendien kan een eventuele stijging van de momenteel 
historisch lage korte rente een negatieve uitwerking 
hebben op de aandelen. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt in Europese aandelen. De beleggingen worden 
gespreid over vele verschillende branches en landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon: 

• Ons voorstel is minimaal 4 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI Europe incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016261084 

Opgericht in juni 1998 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Far Eastern Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
16,05% tegen 19,62% 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 

3,57 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt als gevolg van verliezen in 
december, toen we een enorme verschuiving zagen in de 
aandacht van beleggers. Over het algemeen kozen 
beleggers ervoor meer te beleggen in aandelen die 
kunnen profiteren van een wereldwijde economische 
opleving. Dat ging dan weer ten koste van aandelen die 
primair aan de Aziatische thuismarkt zijn gekoppeld. Het 

fonds belegt primair in bedrijven die zullen profiteren 
van sterke thuismarkten in Azië, een en ander met het 
oog op de onzekerheid over de economische situatie in 
de VS en Europa. Om die reden kreeg het fonds aan het 
eind van het jaar een klap. 

Het Verre Oosten deed het in de loop van het jaar als 
regio beter dan de wereldwijde aandelenmarkt. De 
aandelenmarkten lieten in het eerste halfjaar een beeld 
van zwakte zien, o.a. in het kielzog van de Europese 
schuldencrisis, maar het nieuwe stimuleringspakket van 
de FED in het tweede halfjaar zorgde voor stevige 
stijgingen. Signalen dat de wereldwijde economie aan de 
beterende hand was en stimuleringsmaatregelen van de 
Amerikaanse centrale bank zorgden voor een 
recordvraag naar Aziatische activa.  

De Zuidoost-Aziatische markten, met Thailand voorop, 
groeiden uit tot de beste Aziatische aandelenmarkten 
over 2010. China stelde teleur met een stijging van 
"slechts" ca. 12%. Maatregelen om een oververhitting 
van de huizenmarkt te voorkomen en maatregelen om 
de inflatie in te dammen aan het eind van het jaar zetten 
de Chinese aandelen onder druk. 

Verwachtingen voor 2011 
Na een teleurstellende periode voor de Chinese aandelen 
in 2010 kan de situatie in 2011 een andere wending 
nemen. De aandelen zijn inmiddels goedkoop, de 
groeicijfers zijn hoog en de inflatie zal men vermoedelijk 
in de hand weten te houden. Als geheel genomen 
bestaat onze strategie uit een overweging in landen met 
relatief veilige groeicijfers door een grote binnenlandse 
vraag of de mogelijkheid om de economie indien nodig te 
stimuleren.  

De verwachting is dat China in het voorjaar een nieuw 
vijfjarenplan aanneemt. Het plan kan de kaders bepalen 
voor goede beleggingsthema's. Groene energie, een 
verbeterde gezondheidszorg, aandacht voor de groei in 
landelijke gebieden, sociale woningbouw, de opbouw 
van de kennisindustrie en een toenemende 
internationalisering zijn mogelijke elementen van het 
plan. 
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In onze optiek zijn de aandelenmarkten van het Verre 
Oosten redelijk geprijsd. Restrictieve maatregelen en 
rentestijgingen om de inflatie te beteugelen duiden op 
grotere koersschommelingen dan voorheen.  

Actuele risico's 
Economische onevenwichtigheden kunnen in 2011 een 
negatieve rol gaan spelen voor de aandelenmarkten. De 
uitdagingen in de VS en Europa hebben ook gevolgen 
voor het Verre Oosten. Daar komt bij dat de inflatie in 
het Verre Oosten oploopt, wat landen ertoe zal brengen 
om de rente te verhogen en andere dempende 
maatregelen te nemen.  

Met name de Chinese huizenmarkt vormt een potentieel 
risico. Gecombineerd met de fraaie koersontwikkeling 
van de regio in 2010 bestaat er daarom gevaar voor 
tijdelijke koersdalingen. De ontwikkeling van de 
valutakoersen zal van invloed zijn op het rendement in 
2011. De spanningen tussen de VS en China over de 
valutakwestie zullen aanhouden. Qua risico willen wij er 
ook op wijzen dat de markten in het Verre Oosten vaak 
heftig reageren op veranderingen in het sentiment, zoals 
een neerwaartse afbuiging van de wereldeconomie. 
Tegelijkertijd kunnen politieke ingrepen onvoorspelbaar 
zijn.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt in aandelen in het Verre Oosten exclusief Japan. 
De beleggingen worden gespreid over vele verschillende 
branches en landen. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI All Country ASIA Ex. Japan incl. 
nettodividend. 

ISIN-code DK0016260946 

Opgericht in juni 1998 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

 
Jyske Invest 

Latin American Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
13,14% tegen 17,33% 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 
4,19 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt als gevolg van een 
onderweging in Chileense aandelen. 

Brazilië was binnen de Latijns-Amerikaanse context in 
2010 een duidelijke underperformer. Hiervoor zijn twee 
primaire redenen aan te wijzen. Ten eerste was er de 
bijzonder forse kapitaalverhoging bij staatsoliebedrijf 
Petrobras in het kader van de overdracht van de rechten 
voor de winning van olie voor de Braziliaanse kust. Ten 
tweede heerste er op macro-economisch vlak 
onzekerheid over het monetaire en budgettaire beleid in 
verband met de presidentsverkiezingen in oktober en 
november. Daartegenover stond een forse stijging op 
een reeks kleinere markten. Er was sprake van fraaie 
koersstijgingen in Mexico en Chili, respectievelijk met 
26,01% en 49,23%. 

 

Verwachtingen voor 2011 
De vooruitzichten voor 2011 zijn goed en wij verwachten 
wederom een jaar met fraaie rendementen in Latijns-
Amerika. De opleving lijkt blijvend te zijn. Hoewel we 
nog steeds te maken zullen krijgen met grote 
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schommelingen, lijkt het erop dat de ergste onzekerheid 
achter de rug is. In Latijns-Amerika staan zowel de 
overheden als de particuliere sector er goed voor. De 
schuld is laag en men heeft er structureel de wind mee 
door een gunstig demografisch profiel en een oplopende 
productiviteit. De combinatie van een lage werkloosheid, 
stijgende lonen en betere kredietvoorwaarden zal de 
binnenlandse consumptie in 2011 verder laten 
toenemen. 

Wij verwachten dat er sterk zal worden gefocust op de 
vraag in hoeverre China het evenwicht bewaart tussen 
groei en restrictief beleid en daarmee een langdurige 
groei weet te waarborgen, ten bate van China én de rest 
van de wereld. De groei in heel Azië is van belang voor de 
export, de grondstofprijzen en het rentepeil. Stuk voor 
stuk factoren die direct of indirect van invloed kunnen 
zijn op de verdere ontwikkeling in Latijns-Amerika. 

In onze optiek liggen de Latijns-Amerikaanse 
aandelenmarkten op een aantrekkelijk niveau in 
verhouding tot de op dit moment verwachte winsten van 
bedrijven. Bovendien is de economische groei fors en in 
hoge mate het resultaat van de binnenlandse vraag. Dat 
zal stimulerend werken voor de ontwikkeling van de 
bedrijfswinsten. 

Actuele risico's 
Bij een neerwaartse afbuiging van de wereldwijde groei, 
wellicht als gevolg van een escalerende schuldencrisis, 
zullen beleggers op zoek gaan naar veiliger oorden dan 
Latijns-Amerikaanse aandelen, die traditioneel tot de 
meer risicovolle aandelen behoren.  

De economische groei in Brazilië is erg hoog geweest en 
de beschikbare resources in de economie raken zo 
langzamerhand uitgeput. Dat heeft geleid tot angst voor 
een oplopende inflatiedruk, die wordt bestreden met een 
strikter monetair beleid. De implementatie en het effect 
van deze restrictieve maatregelen kunnen bepalend zijn 
voor het rendement in 2011. 

Het merendeel van de bedrijven kan voor 2011 rekenen 
op stijgende kosten. Lenen wordt duurder, de 
personeelskosten stijgen door de werkloosheid, die nog 
nooit zo laag was, en dezelfde verwachting geldt voor 
huur- en elektriciteitsprijzen. 

Als de valutakoersstijgingen van de afgelopen jaren 
doorgaan, zal de politiek haar restrictieve maatregelen 
waarschijnlijk intensiveren, o.a. in de vorm van 
belastingverhogingen op de valuta's. Hoge en 
aanhoudend stijgende valutakoersen zullen de export 
verder verzwakken en daarmee het tekort op de 

betalingsbalans doen toenemen. De 
valutakoersontwikkeling kan dus ook in 2011 een 
aanzienlijke invloed 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 investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon: 

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI Emerging Markets Latin America 
10/40 incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016261241 

Opgericht in maart 1999 

Munteenheid: Amerikaanse dollar (USD) 

 

Jyske Invest 

Eastern European Equities 

De ontwikkeling in 2010 
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Het fonds kende over de periode een rendement van 
24,91 % tegen 26,18% 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 
1,27 procentpunt onder het marktrendement. Wij deden 
het slechter dan de markt door de keuze van bedrijven in 
Rusland.  

In 2010 gebeurde er van alles in de regio. Een van de 
opvallendste gebeurtenissen was het vliegtuigongeluk 
waarbij een aantal topmensen uit de Poolse politiek, 
waaronder de Poolse president, het hoofd van de 
centrale bank en de legerleider, omkwam.  

De economische crisis heeft meerdere Oost-Europese 
landen zwaar getroffen, met name Hongarije. Het land 
ging o.a. de dialoog aan met het IMF en de EU voor een 
noodlening. De regering bleek echter niet bereid om 
tegemoet te komen aan de strenge economische 
voorwaarden die het IMF en de EU aan de lening 
verbonden. De economische situatie is verbeterd, maar 
het land kampt nog steeds met een grote staatsschuld. 
Om de staatsschuld terug te dringen en de 
overheidsbegroting op te poetsen, heeft de regering 
stevige veranderingen doorgevoerd in de 
pensioenregelingen. Tussen Rusland en de EU was een 
dialoog gaande over de vraag of Rusland gaat toetreden 
tot de WHO. De dialoog over de toetreding tot de WHO is 
al meer dan 17 jaar gaande. De Europese landen zien 
Rusland graag lid worden van de WHO, om op die manier 
de protectionistische maatregelen te beperken die 
Rusland van tijd tot tijd neemt.  

De Turkse economie staat weer in de hoogste 
versnelling, met een verwachte BBP-groei van 8% voor 
2010. De belangrijkste factor achter die hoge groei is 
een oplopende binnenlandse vraag. De Turkse bevolking 
wordt alsmaar rijker en dat leidt tot een toenemende 
vraag naar binnenlandse producten.  

Het fonds heeft doorlopend de exposure ten aanzien van 
de binnenlands consumptie opgevoerd in met name 
Rusland en Turkije, maar ook in Polen. Het fonds heeft 
voor de portefeuille o.a. Turkse auto- en 
witgoedproducenten aangekocht.  

Verwachtingen voor 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 verwachtingen voor met name Rusland 
zijn voor 2011 hooggespannen. De groei zal in hoge 
mate worden gestimuleerd door binnenlandse 

consumptie en een hoge olieprijs. De verwachte hogere 
groei en de aantrekkelijk geprijsde aandelenmarkt 
maken het land bijzonder interessant voor beleggers. 

Actuele risico's 
Ook Oost-Europa zal in 2011 de invloed ondervinden van 
de situatie in Europa, en dan specifiek van de 
economische situatie in de PIIGS-landen. 

Een aantal landen zit na de crisis met een economische 
kater. Zij zien zich daarom gedwongen om diverse 
bezuinigingsmaatregelen en nieuwe belastingen door te 
voeren. Dat heeft onvermijdelijk een negatief 
kortetermijneffect op de vraag en zorgt ervoor dat het 
gevaar voor een economische terugval toeneemt.  

Een negatieve ontwikkeling bij de grondstofprijzen zal 
met name Rusland in negatieve zin raken. Turkije heeft 
daarentegen juist weer baat bij dalende prijzen. 

Turkije heeft in 2010 een razendsnelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Die ontwikkeling zal naar verwachting in 
2011 doorgaan, zij het dan in een wat lager tempo. De 
Turkse consument zag in 2010 zijn loon fors stijgen. 
Onder andere als gevolg daarvan was er een grote vraag 
naar binnenlandse producten, wat weer tot een hoge 
groei heeft geleid. De keerzijde daarvan is dat de groei 
deels wordt gefinancierd met een toenemend tekort op 
de betalingsbalans. De vraag is of de Turkse regering 
erin slaagt om de ontwikkeling van de betalingsbalans 
te beheersen en om de inflatie laag te houden. 

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon: 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 pag. 51 
 

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 7 

Benchmark is MSCI Emerging Markets Europe 10/40 
incl. nettodividend 

ISIN-code DK0016261324 

Opgericht in maart 1999 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Global Real Estate Equities 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
25,10% tegen 27,95% 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 
2,85 procentpunt onder het marktrendement. We bleven 
achter bij de markt als gevolg van de exposure van het 
fonds ten aanzien van de VS, Thailand en Hongkong.  

De Amerikaanse vastgoedbedrijven kenden in 2010 een 
prima jaar. Als geheel stegen zij met meer dan 35%. De 
economische cijfers zijn in de loop van het jaar beter 
geworden ondanks de uitdagingen op de arbeids- en 
huizenmarkten. Beleggers hebben ten dele de 
Amerikaanse vastgoedfondsen gebruikt om tijdelijk geld 
weg te zetten vanwege de positieve verhouding tussen 
de rendementsuitkeringen daar en de geldmarktrente. 
Het fonds kende een kleinere exposure ten aanzien van 
de VS dan de markt, wat een negatieve uitwerking had 
op het relatieve rendement. 

De vastgoedmarkt in Thailand werd in het voorjaar 
gekenmerkt door de onrust op het politieke vlak, die 
ertoe leidde dat meerdere beleggers ervoor kozen hun 
belangen in het land terug te schroeven. De macro-
economische situatie en het bedrijfsleven staan er 

allebei goed voor, reden voor het fonds om de exposure 
ten aanzien van het land aan te houden.  

De activiteit op de huizenmarkt in Hongkong en China 
was in 2010 groot. Om die reden hebben de regeringen, 
met name in China, diverse maatregelen met betrekking 
tot de huizenmarkt doorgevoerd om de activiteit af te 
remmen. Dat had een negatieve uitwerking op de 
aandelenkoersen.  

De exposure van het fonds ten aanzien van Braziliaanse 
vastgoedaandelen heeft een positieve bijdrage geleverd 
aan het relatieve rendement van het fonds. Het hele jaar 
door werden de groeiverwachtingen voor het land naar 
boven toe bijgesteld. De vraag naar huizen is groot, met 
name bij de lage en middeninkomens. Dat heeft ertoe 
geleid dat de Braziliaanse vastgoedbedrijven in de 
portefeuille in 2010 meer dan 50% stegen. 

Verwachtingen voor 2011 
Wij verwachten dat de ontwikkeling in de VS, en dan met 
name op de Amerikaanse huizen- en arbeidsmarkten, 
bepalend zal zijn voor de groei in 2011. Tevens 
verwachten wij dat er voor de Amerikaanse centrale 
bank een sleutelrol zal zijn weggelegd. De dosering van 
het Amerikaanse monetaire beleid zal nauwlettend in 
het oog worden gehouden.  

In onze optiek is de wereldwijde vastgoedmarkt redelijk 
geprijsd. Het vooruitzicht van verdere winstgroei in 
2011 en een lage financieringsrente voor bedrijven biedt 
aardig wat potentieel voor de aandelenmarkten, ook 
stellen de genoemde balanceerkunsten voor het beleid 
grotere schommelingen in het vooruitzicht dan 
voorheen. In een situatie waar de angst voor inflatie 
toeneemt kan dat een gunstige uitwerking hebben op 
vastgoedaandelen. Vastgoedaandelen zijn historisch 
gezien een goede bescherming gebleken tegen inflatie. 

Actuele risico's 
Als de groei in Europa, Japan en de VS fors toeneemt, 
zullen de centrale regeringen de rente verhogen. Dat zal 
direct negatieve gevolgen hebben voor 
vastgoedbedrijven vanwege het relatief 
kapitaalintensieve bedrijfsmodel. Als de economische 
onevenwichtigheden nog verder toenemen en diverse 
regeringen geen oplossing weten te vinden voor de 
groeiende problemen met schulden en tekorten, kan dat 
tot een wereldwijde recessie leiden. Een wereldwijde 
recessie zal normaal gesproken leiden tot meer 
werkloosheid en beperkte financieringsmogelijkheden, 
wat een negatieve uitwerking zal hebben op de 
vastgoedbedrijven. 
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Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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 
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. 

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:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-4 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 4-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 (aangevuld met gegevens benchmark) 

Benchmark is de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, 
incl. nettodividend  

ISIN-code DK0060073922 

Opgericht in januari 2007 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Income Strategy 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
5,03% tegen 5,80% 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 
0,77 procentpunt onder het marktrendement. We deden 
het iets slechter dan de markt als gevolg van grote 
Amerikaanse rentestijgingen aan het eind van het jaar.  

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 
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2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijde 
obligatieportefeuille. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 3 

Benchmark is een combinatie van 80% JP Morgan 
Hedged ECU Unit GBI Global; 10% JP Morgan (EMBI) 
Global Diversified gehedged naar EUR; 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 (in EUR); 2,5% Merrill Lynch Global 
Broad Market Corporate Index, BBB rated (in EUR) 

ISIN-code DK0016261670 

Opgericht in april 1991 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Stable Strategy 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
9,16% tegen 6,54% 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 
2,62 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
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wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen bedraagt 0-40%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• Meer dan 3 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 5 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 

Benchmark is  een combinatie van 65% JP Morgan 
Hedged ECU Unit GBI Global; 20% MSCI AC World Daily 

TR Net (gehedged naar EUR); 7,5% JP Morgan (EMBI) 
Global Diversified (gehedged naar 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 (in EUR) 

ISIN-code DK0016262058 

Opgericht in juli 2000 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

Jyske Invest  

Balanced Strategy 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
12,03% tegen 7,18% 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 
4,85 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
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Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen bedraagt 30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 3-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 

Benchmark is  een combinatie van 50% JP Morgan 
Hedged ECU Unit GBI Global; 40% MSCI AC World Daily 
TR Net (gehedged naar EUR); 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified (gehedged naar 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 (in EUR) 

ISIN-code DK0016262132 

Opgericht in juli 2000 

Munteenheid: euro (EUR) 

Jyske Invest  

Balanced Strategy (NOK) 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
11,23% tegen 7,18% 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 
4,05 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
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verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 
 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 

Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen ligt tussen 30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 3-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 (aangevuld met gegevens benchmark) 

De benchmark is een samengestelde en naar de EUR 
afgedekte benchmark, bestaande uit: 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 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 

ISIN-code DK0060129815 

Opgericht in januari 2008 

Munteenheid: Noorse kronen (NOK) 

 

Jyske Invest 
Balanced Strategy (GBP) 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van -
0,72% tegen -0,23% 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 
0,49 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
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nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen ligt tussen 30-60%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 3-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 4 (aangevuld met gegevens benchmark) 

De benchmark is een samengestelde en naar de EUR 
afgedekte benchmark, bestaande uit: 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 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. 

ISIN-code DK0060238194 

Opgericht in november 2010 

Munteenheid: Britse pond (GBP) 

 

 

 

Jyske Invest 

Dynamic Strategy 

De ontwikkeling in 2010 
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Het fonds kende over de periode een rendement van 
13,38% tegen 8,05% 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 
5,33 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. De 
portefeuille van de afdeling bestaat voor een groot deel 
uit aandelen. 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen ligt tussen 40-80%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 3-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 5 

De benchmark is  een combinatie van 60% MSCI AC 
World Daily TR Net (gehedged naar EUR); 30% JP Morgan 
Hedged ECU Unit GBI Global; 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified gehedged naar 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). 
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ISIN-code DK00600047 

Opgericht in december 2004 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

 

Jyske Invest  

Growth Strategy 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
16,43% tegen 8,79% 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 
7,64 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een overweging in 
aandelen die wij het grootste deel van het jaar 
aanhielden. 

Verwachtingen voor 2011 
In onze ogen is het risico op de financiële markten 
inmiddels genormaliseerd en zijn er, ondanks een zeer 
pessimistische stemming, meerdere fundamentele 
omstandigheden die in de juiste richting wijzen. Op de 
nieuwe markten zien we een aanhoudend sterke groei 
en ook de Europese landen hebben, met Duitsland 
voorop, de laatste maanden verrassend solide tekenen 
van groei laten zien. Tussen een lage groei en een 
negatieve groei zit een groot verschil. Hoewel duidelijk is 
dat de groei in de VS is afgenomen, verwachten wij geen 
hernieuwde recessie. Onze inschatting is dat zich in de 
economieën nog steeds een rustige verbetering voltrekt 
en dat de cijfers de komende maanden voor positieve 
verrassingen zullen gaan zorgen. Al met al is onze 
verwachting daarom nog steeds dat hoogrenderende 
obligaties de komende maanden een hoger rendement 
zullen genereren dan traditionele obligaties en hebben 
wij er vertrouwen in dat de overweging die de 
portefeuilles aanhouden in hoogrenderende obligaties 
en de onderweging in traditionele obligaties de juiste 
keus is. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 

economische groei als de werkloosheid hoog blijft. In de 
VS zien we nog steeds historisch grote tekorten bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten in topvorm verkeren. Op 
de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

Let op 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen 
garantie voor de toekomst. De waarde van en het 
rendement op uw investering kunnen dalen en er is geen 
garantie dat u het gehele belegde bedrag terugkrijgt. De 
portefeuille van de afdeling bestaat voor een groot deel 
uit aandelen. 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. 

Beleggingsprofiel 
Belegt hoofdzakelijk in een wereldwijd samengestelde 
aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage 
aandelen ligt tussen 60-100%. 

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 3 jaar 

• 1-3 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 3-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 
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• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

De benchmark is een combinatie van 60% MSCI AC 
World Daily TR Net (gehedged naar EUR); 30% JP Morgan 
Hedged ECU Unit GBI Global; 5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified gehedged naar 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). 

ISIN-code DK0060004794 

Opgericht in juli 2000 

Munteenheid: euro (EUR) 

 

 

Jyske Invest  
Aggressive Strategy 

(Bijnaam: Jyske Invest Favourite Equities) 

(In Zwitserland geregistreerd als Jyske Invest Aggressive 
Strategy) 

De ontwikkeling in 2010 
Het fonds kende over de periode een rendement van 
24,57% tegen 20,50% 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 
4,07 procentpunt boven het marktrendement. We deden 
het beter dan de markt als gevolg van een reeks 
uitstekend gekozen aandelen op het gebied van 
consumptiegoederen, energie, materialen, consumer 
staples en de industrie, terwijl we een aantal 
teleurstellende beleggingen kenden op het gebied van 
gezondheid, telecom en financials.  

De drie belangrijkste bijdragen aan het rendement 
waren afkomstig uit de autobranche. De absolute 
topper, met een rendement van 84,7%, was Autozone, 
producent van reserveonderdelen voor oudere auto's in 
de VS. Daar wist men te profiteren van het steeds verder 
verouderende wagenpark in de VS. Daarna volgt Hyundai 

Mobis, eveneens producent van apparatuur voor auto's. 
Veruit de grootste klanten zijn Hyundai Motor en Kia 
Motor, die beide hun omzet wisten op te voeren en 
gedurende de gehele financiële crisis hun 
marktaandelen wisten op te krikken. In nauwelijks een 
half jaar tijd, de tijd dat wij aandeelhouder waren, kende 
BMW een rendement van 58,4% als gevolg van een 
succesvolle introductie van nieuwe modellen binnen de 
5-serie. 

Verwachtingen voor 2011 
Wij verwachten voor 2011 positieve rendementen op de 
aandelenmarkt, maar beleggers moeten zich er wel op 
voorbereiden dat het een jaar kan worden met grote 
schommelingen in de aandelenkoersen.  

Ons ingehouden optimisme is het gevolg van de over het 
algemeen prima staat waarin bedrijven verkeren en het 
feit dat zij erin geslaagd zijn hun schulden aanzienlijk 
terug te brengen. De winst ligt op topniveau als we 
kijken naar de meeste branches. Uitzondering hierop is 
de financiële sector. Voor 2011 verwachten we voor 
banken echter een afnemend verlies op uitgeleende 
gelden, wat op dat vlak als een belangrijke hefboom zal 
werken voor meer winst.  

De prijsstelling voor de wereldwijde aandelen ligt in de 
buurt van het historische niveau als we kijken naar de 
koers/winstverhouding (P/E). De door ons verwachte 
winststijging voor 2011 kan een goede voedingsbodem 
zijn voor koersstijgingen. Daarnaast zijn aandelen 
relatief goedkoop ten opzichte van andere activa. Bij veel 
grote bedrijven ligt het rendement bijvoorbeeld in lijn 
met dat van een 10-jarige staatsobligatie, terwijl de 
balans en de groeivooruitzichten veel beter zijn. In dat 
licht zien wij nog steeds goede mogelijkheden om via 
selectie tot een aantrekkelijke portefeuille te komen die 
klaar is voor de uitdagingen van 2011. 

Actuele risico's 
Wij verwachten nog steeds dat de hoge schuldenlast in 
met name de westerse wereld, zowel bij staten als bij 
consumenten, zijn stempel zal drukken op de 
ontwikkeling in 2011. In Europa zullen overheden gaan 
bezuinigen, wat een remmend effect kan hebben op de 
economische groei als de werkloosheid hoog blijft. Voor 
de VS worden historisch grote tekorten verwacht bij de 
overheidsfinanciën. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan, en 
dat kan weer leiden tot een oplopende rente of een 
dalende dollar. Het grote lichtpunt in de 
wereldeconomie is te vinden op de nieuwe markten, 
waar de economie groeit, waar de overheidsfinanciën op 
orde zijn en waar consumenten er beter voorstaan. Op 
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de nieuwe markten kan een oplopende rente een 
remmend effect hebben op de groei, maar het 
fundament is stevig en vormt een veel betere 
uitgangspositie dan de hoge schuldenlast in de westerse 
wereld. 

2011 wordt ook het jaar waarin de centrale banken in de 
VS en de eurozone het evenwicht moeten zien te 
bewaren tussen het verhogen van de korte rente, en 
daarmee het beperken van de liquiditeit voor met name 
de financiële sector, en het laten circuleren van de 
liquide middelen. Als de centrale banken de kracht van 
de economie verkeerd inschatten, kan dat voor forse 
schommelingen zorgen op de aandelenmarkt.  

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

Risicoprofiel 
Beleggingshorizon:  

• Ons voorstel is minimaal 5 jaar 

• 1-5 jaar – grote rendementsschommelingen 

• 5-10 jaar – middelgrote 
rendementsschommelingen 

• Meer dan 10 jaar - beperkte 
rendementsschommelingen 

Risicocode geel 

Risicoklasse 6 

Benchmark is MSCI All Country World incl. 
nettodividend 

ISIN-code DK0016262488 (DK0060005924) 

Opgericht in juli 2000 

Munteenheid: euro (EUR) 

 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 pag. 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verklaring van het management 
De raad van bestuur en directie hebben heden 
het jaarverslag over 2010 overlegd voor de 34 
fondsen van Investeringsforeningen Jyske Invest 
International. 
 
Het jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de 

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investeringsordninger mv. 
[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 
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
activa en passiva en financiële situatie van de 
maatschappij en de fondsen per  
 

31 december 2010 alsmede van de resultaten 
uit de activiteiten van de fondsen over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2010.  
 
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.  

Het jaarverslag wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
 

 
Silkeborg, 23 februari 2011 
 

Raad van bestuur: 

 

 

Svend Hylleberg                           Bent Knudsen                           Henrik Braüner               Steen Konradsen 

      Voorzitter 

Directie: 

Jyske Invest Fund Management A/S 

 

Hans Jørgen Larsen                                                             Finn Beck 

                                     Directeur                                                               Afdelingsdirecteur 
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Accountantsverklaring 
Aan de leden van Investeringsforeningen 

Jyske Invest International 

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd van de 
34 fondsen van Investeringsforeningen Jyske 
Invest International over het boekjaar van 1 
januari - 31 december 2010, bestaande uit de 
grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
winst- en verliesrekening, de balans en de noten. 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de 

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investeringsordninger mv. 
[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]. 
 
Verantwoordelijkheid van het management 

voor het jaarverslag 

Het management is verantwoordelijk voor het 
opstellen en overleggen van een jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft conform de eisen die de 
Deense wet stelt aan de financiële 
verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid heeft 
betrekking op de opzet, implementatie en 
handhaving van interne controlemechanismen 
die relevant zijn voor het opstellen en overleggen 
van een jaarrekening die een getrouw beeld geeft 
zonder wezenlijke onjuistheden, ongeacht de 
vraag of de onjuistheid het gevolg is van 
frauduleus handelen dan wel fouten, alsmede de 
keuze en toepassing van doelmatige 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
gebruik van gezien de omstandigheden redelijke 
boekhoudkundige inschattingen. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant en 

de uitgevoerde controle 

Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het 
formuleren van een conclusie met betrekking tot 
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle uitgevoerd 
overeenkomstig Deense controlegrondslagen. 
Deze grondslagen schrijven voor dat wij ethische 
regels in acht nemen en de controle zodanig 
opzetten en uitvoeren dat hiermee in hoge mate 
wordt gewaarborgd dat de jaarrekening geen 
wezenlijke onjuistheden bevat. 
 
Een controle behelst handelingen gericht op het 
inwinnen van bewijsstukken voor de controle ten 
aanzien van in de jaarrekening vermelde 
bedragen en gegevens. De gekozen handelingen 
zijn afhankelijk van de inschatting van de 
accountant, met inbegrip van de inschatting van 
het gevaar voor wezenlijke onjuistheden in het 
jaarverslag, ongeacht de vraag of de onjuistheid 
het gevolg is van frauduleus handelen dan wel 
fouten. Bij de risicobeoordeling houdt de 
accountant rekening met interne controles die 
relevant zijn voor het door de maatschappij 
opstellen en overleggen van een jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft, een en ander met het 
oog op het opzetten van controlehandelingen die 
zijn afgestemd op de omstandigheden, maar niet 
met de bedoeling een conclusie te formuleren 
aangaande de effectiviteit van de interne 
controle binnen de maatschappij. Voorts behelst 
een controle een oordeel inzake de geschiktheid 
van de door het management gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en 
inzake de redelijkheid van de door het 
management gemaakte boekhoudkundige 
inschattingen alsmede een beoordeling van de 
algehele presentatie van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de ingewonnen 
bewijsstukken voor de controle voldoende en 
geschikt zijn als grondslag voor onze conclusie. 
 
Wij zien naar aanleiding van de controle geen 
aanleiding om enig voorbehoud te maken. 
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Accountantsverklaring 
 

Conclusie 

Wij zijn van mening dat de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de activa, de passiva en 
de financiële situatie van de 34 fondsen van 
Investeringsforeningen Jyske Invest 
International per  31 december 2010 alsmede 
van het resultaat van de activiteiten van de 34 
fondsen van Investeringsforeningen Jyske Invest 
International over het boekjaar van 1 januari - 
31 december 2010 overeenkomstig de Lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. 
alsmede verordeningen van Finanstilsynet. 
 
Verklaring inzake het 
managementverslag 
Het management draagt de 
verantwoordelijkheid voor het opstellen van een 
managementverslag dat een getrouwe 
uiteenzetting heeft overeenkomstig de Lov om 

investeringsforeninger og specialforeninger samt 
andre kollektive investeringsordninger m.v. 
alsmede verordeningen van Finanstilsynet. 
 
Bij de controle is het managementverslag niet 
meegenomen, maar wij hebben overeenkomstig 
de Lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. het 
managementverslag doorgelezen. Wij hebben 
geen andere handelingen uitgevoerd naast de 
uitgevoerde controle van de jaarrekening. 
 
In dat kader zijn wij van mening dat de 
informatie in het managementverslag in 
overeenstemming is met de jaarrekening. 
 

 
Silkeborg, 23 februari 2011 
 

 

                                                    BDO                                                                        Beierholm 

                          Statsautoriseret revisionsaktieselskab          Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

                                                    Per Kloborg                                                            Finn Elkjær 

                                           Registeraccountant                                        Registeraccountant 
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Jyske Invest 

Danish Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
DKK 

1.000 
DKK 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 3.957 5.033
Totaal rente en dividend 3.957 5.033

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 984 1.817
Transactiekosten 38 41
Totaal koerswinst en -
verlies 946 1.776
Totaal netto-inkomsten 4.903 6.809

 
3. Beheerskosten 964 1.117

Resultaat vóór 
belastingen 3.939 5.692

 
Nettojaarresultaat 3.939 5.692

 
Beschikbaar resultaat 3.939 5.692

 
Toegevoegd aan 
vermogen 3.939 5.692

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
DKK 

1.000 
DKK 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 4.474 7.567
Totaal liquide middelen 4.474 7.567

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
Deense emittenten 118.620 100.592
Totaal obligaties 118.620 100.592

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 2.207 1.890
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 1.162 0
Totaal overige activa 3.369 1.890

  
ACTIVA TOTAAL 126.463 110.049

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 126.463 108.048

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 2.001
Totaal overige schulden 0 2.001

  
PASSIVA TOTAAL 126.463 110.049
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 Noten   

  2010 2009 
  DKK 1.000 DKK 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 12 411 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 3.945 4.622 
 Totaal rentebaten 3.957 5.033 
    
 Totaal rente (netto) 3.957 5.033 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 984 1.817 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 984 1.817 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 38 41 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 38 41 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 946 1.776 
      
  2010 2010 2009 2009 
  DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 3 0 2 
 Salaris directie 0 6 0 8 
 Salaris personeel 0 150 0 213 
 Honorarium accountantscontrole 0 8 0 11 
 Ov. honoraria accountants 0 11 0 12 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 6 0 7 
 Kantoorkosten e.d. 0 3 0 3 
 IT-kosten 0 107  0 128 
 Marketingkosten 512 0 515 0 
 Vergoedingen custodian 17 8 20 10 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 57 14 57 17 
 Overige kosten 4 58 2 112 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 590 374 594 523 
 Totaal beheerskosten  964  1.117 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 54.932 108.048 63.417 118.645 
 Emissies boekjaar 15.900 32.688 3.665 7.023 
 Aflossingen boekjaar 8.910 18.212 12.150 23.312 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.939    5.692 
      
 Totaal vermogen van de leden 61.922 126.463 54.932 108.048 
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Grootste deelnemingen
4 DGB 15-11-2019 16,61% 

FLT NYKRE 01-01-2018 (IOH CAP 
FLOATER) 

11,61% 

4 BRF 01-01-2017 8,56% 

4 DGB 15-11-2017 7,80% 

4 NYKRE 01-01-2021 (12E) 6,65% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van DKK 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 
64,60% 

 

B  Staten en internationale instellingen 
30,50% 

 

C  Overige 4,90%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (DKK 1.000) -817 1.959 5.914 5.692 3.939 

Geplaatst kapitaal (DKK 1.000) 92.633 73.666 63.417 54.932 61.922 

Vermogen van de leden (DKK 1.000) 162.260 130.884 118.645 108.048 126.463 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in DKK per recht van deelneming 175,16 177,67 187,09 196,69 204,23 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 0,01 2,10 10,07 3,78 6,13 

- Fonds -0,12 1,43 5,30 5,14 3,83 

Beheerskosten (in %) 0,75 0,74 0,91 0,98 0,84 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (DKK 1.000):      

- Aankoop 19.464 131.921 120.086 76.876 71.024 

- Verkoop 85.266 159.770 132.993 96.504 59.412 

- Totaal 104.730 291.691 253.079 173.380 130.436 

Omzetsnelheid 0,05 0,85 0,96 0,56 0,34 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (DKK 1.000):      

- Trans.kosten totaal 0 36 59 41 38 

- Trans.kosten in % van verm. 0,00 0,02 0,05 0,04 0,03 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,87 0,36 0,47 0,27 0,39 

- Fonds 0,59 -0,06 -0,09 -0,07 0,05 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 2,93 2,78 3,50 3,49 3,66 

- Fonds 2,34 2,19 3,13 3,24 3,40 
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Jyske Invest 

Swedish Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
SEK 

1.000 
SEK 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 3.559 3.478
Totaal rente en dividend 3.559 3.478

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties -2.037 -2.665
Valutarekeningen -6 -13
Transactiekosten 27 24
Totaal koerswinst en -
verlies -2.070 -2.702
Totaal netto-inkomsten 1.489 776

 
3. Beheerskosten 784 895

Resultaat vóór 
belastingen 705 -119

 
Nettojaarresultaat 705 -119

 
Beschikbaar resultaat 705 -119

 
Toegevoegd aan 
vermogen 705 -119

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
SEK 

1.000 
SEK 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.676 4.642
Totaal liquide middelen 1.676 4.642

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 77.777 81.693
Totaal obligaties 77.777 81.693

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 1.182 1.275
Totaal overige activa 1.182 1.275

  
ACTIVA TOTAAL 80.635 87.610

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 80.635 86.764

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 846
Totaal overige schulden 0 846

  
PASSIVA TOTAAL 80.635 87.610
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 Noten   

  2010 2009 
  SEK 1.000 SEK 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 13 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 3.558 3.465 
 Totaal rentebaten 3.559 3.478 
    
 Totaal rente (netto) 3.559 3.478 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten -2.037 -2.665 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties -2.037 -2.665 
    
 Valutarekeningen -6 -13 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 27 24 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 27 24 
    
 Totaal koerswinst en -verlies -2.070 -2.702 
      
  2010 2010 2009 2009 
  SEK 1.000 SEK 1.000 SEK 1.000 SEK 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 3 0 2 
 Salaris directie 0 5 0 7 
 Salaris personeel 0 117 0 157 
 Honorarium accountantscontrole 0 6 0 9 
 Ov. honoraria accountants 0 8 0 10 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 5 0 6 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 3 
 IT-kosten 0 83  0 95 
 Marketingkosten 398 0 397 0 
 Vergoedingen custodian 50 6 52 8 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 44 11 44 13 
 Overige kosten 2 44 4 88 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 494 290 497 398 
 Totaal beheerskosten  784  895 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 35.965 86.764 37.046 89.464 
 Emissies boekjaar 3.580 8.894 5.954 13.996 
 Aflossingen boekjaar 6.355 15.728 7.035 16.577 
 Overg. van winst- en verliesrek.    705    -119 
      
 Totaal vermogen van de leden 33.190 80.635 35.965 86.764 
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Grootste deelnemingen
5 EIB 01-12-2020 (EMTN) 23,77% 

3,25 NBHSS 17-06-2020 (5521) 19,11% 

5 SGB 01-12-2020 (1047) 14,52% 

6 SHBASS 15-06-2011 (1571) 10,12% 

6 SHBASS 21-06-2017 (1579) 9,43% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van SEK�100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 
59,70% 

 

B  Staten en internationale instellingen 
32,40% 

 

C  Overige 7,90%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (SEK 1.000) 178 774 8.969 -119 705 

Geplaatst kapitaal (SEK 1.000) 49.563 38.753 37.046 35.965 33.190 

Vermogen van de leden (SEK 1.000) 106.293 83.884 89.464 86.764 80.635 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in SEK per recht van deelneming 214,46 216,45 241,50 241,25 242,95 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 1,06 1,62 16,21 -0,88 2,95 

- Fonds 0,29 0,93 11,57 -0,10 0,71 

Beheerskosten (in %) 0,79 0,76 0,94 1,04 0,89 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (SEK 1.000):      

- Aankoop 10.086 40.149 50.398 21.492 20.968 

- Verkoop 58.630 59.214 49.542 18.185 26.877 

- Totaal 68.716 99.363 99.940 39.677 47.845 

Omzetsnelheid 0,03 0,35 0,47 0,06 0,11 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (SEK 1.000):      

- Trans.kosten totaal 0 25 41 24 27 

- Trans.kosten in % van verm. 0,00 0,03 0,05 0,03 0,03 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,99 0,49 0,84 0,31 0,24 

- Fonds 0,67 0,14 0,37 -0,01 -0,06 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 3,08 3,06 3,81 4,29 4,67 

- Fonds 2,64 2,57 3,55 4,12 4,57 
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Jyske Invest 

British Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
GBP 

1.000 
GBP 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 202 136
Totaal rente en dividend 202 136

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 45 -132
Afgeleide financiële instr. 10  -29
Valutarekeningen 0 -1
Transactiekosten 3 2
Totaal koerswinst en -
verlies 52 -164
Totaal netto-inkomsten 254 -28

 
3. Beheerskosten 38 29

Resultaat vóór 
belastingen 216 -57

 
Nettojaarresultaat 216 -57

 
Beschikbaar resultaat 216 -57

 
Toegevoegd aan 
vermogen 216 -57

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
GBP 

1.000 
GBP 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 511 110
Totaal liquide middelen 511 110

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 5.240 3.101
Totaal obligaties 5.240 3.101

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 110 74
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 69 0
Totaal overige activa 179 74

  
ACTIVA TOTAAL 5.930 3.285

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 5.912 3.265

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  18 20
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 18 20

PASSIVA TOTAAL 5.930 3.285
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 Noten   

  2010 2009 
  GBP 1.000 GBP 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 202 135 
 Totaal rentebaten 202 136 
    
 Totaal rente (netto) 202 136 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 45 -132 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 45 -132 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -18 -20 
 Rentetermijntransacties/-futures 28 -9 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. 10 -29 
    
 Valutarekeningen 0 -1 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 3 2 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 3 2 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 52 -164 
      
  2010 2010 2009 2009 
  GBP 1.000 GBP 1.000 GBP 1.000 GBP 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Salaris personeel 0 5 0 5 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 0 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 4  0 3 
 Marketingkosten 19 0 13 0 
 Vergoedingen custodian 3 0 2 0 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 2 1 1 1 
 Overige kosten 0 2 0 3 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 24 14 16 13 
 Totaal beheerskosten  38  29 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 1.381 3.265 1.148 2.750 
 Emissies boekjaar 1.472 3.729 866 2.060 
 Aflossingen boekjaar 520 1.298 633 1.488 
 Overg. van winst- en verliesrek.    216    -57 
      
 Totaal vermogen van de leden 2.333 5.912 1.381 3.265 
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Grootste deelnemingen
8,75 EIB 25-08-2017 24,04% 

5,75 JFM 09-08-2019 12,62% 

4,5 UKT 07-03-2019 11,23% 

5,75 IBRD 07-06-2032 (EMTN) 7,47% 

6,125 EUROF 14-10-2014 (EMTN) 5,83% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van GBP 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Staten en internationale instellingen 
95,80% 

 

B  Overige 4,20%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (GBP 1.000) -7 145 302 -57 216 

Geplaatst kapitaal (GBP 1.000) 1.969 1.519 1.148 1.381 2.333 

Vermogen van de leden (GBP 1.000) 3.954 3.193 2.750 3.265 5.912 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in GBP per recht van deelneming 200,84 210,22 239,50 236,40 253,38 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 0,16 5,10 13,60 -0,98 7,49 

- Fonds -0,31 4,67 13,93 -1,30 7,18 

Beheerskosten (in %) 0,79 0,77 0,91 1,05 0,88 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (GBP 1.000):      

- Aankoop 1.604 640 311 1.580 2.875 

- Verkoop 1.030 1.328 1.072 907 993 

- Totaal 2.634 1.968 1.383 2.487 3.868 

Omzetsnelheid 0,27 0,09 0,00 0,00 0,00 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (GBP 1.000):      

- Trans.kosten totaal 1 0 1 2 3 

- Trans.kosten in % van verm. 0,03 0,00 0,02 0,06 0,06 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,63 0,41 0,71 0,33 0,34 

- Fonds 0,56 0,28 0,54 0,25 0,28 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 3,99 3,92 4,77 5,82 6,18 

- Fonds 3,63 3,59 5,39 6,59 6,88 
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Jyske Invest 

Dollar Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 365 484
Rentelasten 6 0
Totaal rente en dividend 359 484

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties -15 -621
Afgeleide financiële instr. -18  25
Valutarekeningen 0 1
Transactiekosten 2 5
Totaal koerswinst en -
verlies -35 -600
Totaal netto-inkomsten 324 -116

 
3. Beheerskosten 60 92

Resultaat vóór 
belastingen 264 -208

 
Nettojaarresultaat 264 -208

 
Beschikbaar resultaat 264 -208

 
Toegevoegd aan 
vermogen 264 -208

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 846 188
Totaal liquide middelen 846 188

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 5.922 6.470
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 0 628
Totaal obligaties 5.922 7.098

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 6 5
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 6 5

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 147 165
Totaal overige activa 147 165

  
ACTIVA TOTAAL 6.921 7.456

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 6.921 7.456

PASSIVA TOTAAL 6.921 7.456
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 365 437 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 0 46 
 Totaal rentebaten 365 484 
    
 Rentelasten:   
 Overige rentelasten 6 0 
 Totaal rentelasten 6 0 
 Totaal rente (netto) 359 484 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten -15 -575 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 0 -46 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties -15 -621 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen 6 -73 
 Rentetermijntransacties/-futures -24 98 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -18 25 
    
 Valutarekeningen 0 1 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 2 4 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 2 4 
    
 Totaal koerswinst en -verlies -35 -600 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Salaris directie 0 0 0 1 
 Salaris personeel 0 9 0 18 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 0 0 1 
 IT-kosten 0 6  0 10 
 Marketingkosten 30 0 39 0 
 Vergoedingen custodian 4 1 6 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 3 1 4 1 
 Overige kosten 1 3 0 9 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 38 22 49 43 
 Totaal beheerskosten  60  92 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 3.943 7.456 5.299 10.198 
 Emissies boekjaar 1.259 2.494 1.102 2.080 
 Aflossingen boekjaar 1.684 3.293 2.458 4.614 
 Overg. van winst- en verliesrek.    264    -208 
      
 Totaal vermogen van de leden 3.518 6.921 3.943 7.456 
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Grootste deelnemingen
7,625 IBRD 19-01-2023 22,41% 

6,875 DBJJP 30-11-2011 15,34% 

7,375 AFDB 06-04-2023 14,72% 

6,125 COE 25-01-2011 (EMTN) 10,72% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 7,49% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Staten en internationale instellingen 
77,50% 

 

B  Hypoth. obl./bedrijfsobligaties 
13,50% 

 

C  Overige 9,00%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 164 387 392 -208 264 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 3.525 3.950 5.299 3.943 3.518 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 6.107 7.238 10.198 7.456 6.921 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 173,25 183,24 192,44 189,12 196,73 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 3,09 9,20 14,26 -3,77 6,09 

- Fonds 2,79 5,76 5,02 -1,73 4,03 

Beheerskosten (in %) 0,78 0,77 0,97 1,02 0,89 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 2.899 7.856 6.479 2.392 1.010 

- Verkoop 2.859 6.894 3.764 4.825 1.980 

- Totaal 5.758 14.750 10.243 7.217 2.990 

Omzetsnelheid 0,40 0,97 0,09 0,00 0,00 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 2 5 5 4 2 

- Trans.kosten in % van verm. 0,03 0,08 0,05 0,05 0,03 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,42 0,32 0,71 0,36 0,53 

- Fonds 0,33 0,06 0,12 -0,08 0,06 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 5,26 4,80 4,82 5,11 5,13 

- Fonds 4,33 3,71 3,86 4,51 4,61 
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Jyske Invest  

European Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 919 1.024
Totaal rente en dividend 919 1.024

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties -385 136
Afgeleide financiële instr. 432  97
Valutarekeningen 19 25
Transactiekosten 16 10
Totaal koerswinst en -
verlies 50 248
Totaal netto-inkomsten 969 1.272

 
3. Beheerskosten 175 219

Resultaat vóór 
belastingen 794 1.053

 
Nettojaarresultaat 794 1.053

 
Beschikbaar resultaat 794 1.053

 
Toegevoegd aan 
vermogen 794 1.053

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 285 871
Totaal liquide middelen 285 871

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 17.051 18.815
Totaal obligaties 17.051 18.815

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 544 516
Totaal overige activa 544 516

  
ACTIVA TOTAAL 17.880 20.202

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 17.858 20.061

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  22 141
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 22 141

PASSIVA TOTAAL 17.880 20.202
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 5 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 919 1.019 
 Totaal rentebaten 919 1.024 
    
 Totaal rente (netto) 919 1.024 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten -385 136 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties -385 136 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -22 -141 
 Rentetermijntransacties/-futures 454 238 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. 432 97 
    
 Valutarekeningen 19 25 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 16 10 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 16 10 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 50 248 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 1 0 2 
 Salaris personeel 0 26 0 39 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 18  0 24 
 Marketingkosten 87 0 95 0 
 Vergoedingen custodian 13 1 15 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 10 2 11 3 
 Overige kosten 1 10 1 21 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 111 64 122 97 
 Totaal beheerskosten  175  219 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 61.748 20.061 68.427 21.166 
 Emissies boekjaar 9.307 3.206 8.910 2.817 
 Aflossingen boekjaar 18.325 6.203 15.589 4.975 
 Overg. van winst- en verliesrek.    794    1.053 
      
 Totaal vermogen van de leden 52.730 17.858 61.748 20.061 
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Grootste deelnemingen
5,5 HYPORE 15-01-2013 (473) 18,85% 

4,25 COREAL 20-01-2014 (497) 14,83% 

6,125 ITALY 29-05-2012 9,09% 

5,75 JFM 09-08-2019 8,32% 

5,625 EIB 15-02-2028 (EUR) 7,00% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Euroland/EUR 77,30%  

B  Engeland/GBP 20,50%  

C  Zweden/SEK 1,10%  

D  Overige 1,10%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) -371 -220 -3 1.053 794 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 129.056 86.776 68.427 61.748 52.730 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 40.062 26.796 21.166 20.061 17.858 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 31,04 30,88 30,93 32,49 33,87 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 0,14 0,90 6,14 4,75 4,52 

- Fonds -0,21 -0,52 0,17 5,03 4,24 

Beheerskosten (in %) 0,80 0,79 0,93 1,04 0,90 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 7.904 18.511 3.664 6.731 13.021 

- Verkoop 29.334 27.130 8.665 8.402 9.029 

- Totaal 37.238 45.641 12.329 15.133 22.050 

Omzetsnelheid 0,07 0,43 0,09 0,14 0,28 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 0 6 4 10 16 

- Trans.kosten in % van verm. 0,00 0,02 0,02 0,05 0,09 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,70 0,22 0,26 0,10 0,09 

- Fonds 0,48 -0,15 -0,44 -0,48 -0,31 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 3,34 3,17 3,48 3,49 3,85 

- Fonds 2,89 2,70 3,06 3,17 3,71 
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Jyske Invest 

Favourite Bonds 
 

Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 1.849 967
Totaal rente en dividend 1.849 967

  
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 1.484 1.199
Afgeleide financiële instr. -1.007  98
Valutarekeningen 398 45
Transactiekosten 63 28
Totaal koerswinst en -
verlies 812 1.314
Totaal netto-inkomsten 2.661 2.281

  
3. Beheerskosten 399 218

Resultaat vóór 
belastingen 2.262 2.063

  
   4. Belasting 2 0

Nettojaarresultaat 2.260 2.063
  

Beschikbaar resultaat 2.260 2.063
  

Toegevoegd aan 
vermogen 2.260 2.063

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

5. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.680 1.677
Totaal liquide middelen 2.680 1.677

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 1.297 1.627
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 38.665 24.146
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 3.543 1.654
Totaal obligaties 43.505 27.427

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 44 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 26 17
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 70 17

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 856 574
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 154 203
Totaal overige activa 1.010 777

  
ACTIVA TOTAAL 47.265 29.898

  
PASSIVA   

  
6. Vermogen van de leden 46.220 29.200

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  37 41
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 1.008 457
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 1.045 498

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 200
Totaal overige schulden 0 200

  
PASSIVA TOTAAL 47.265 29.898
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 5 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 76 35 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 1.718 924 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 54 3 
 Totaal rentebaten 1.849 967 
    
 Totaal rente (netto) 1.849 967 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 141 85 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 1.050 1.099 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 293 15 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 1.484 1.199 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -1.106 23 
 Rentetermijntransacties/-futures 99 75 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -1.007 98 
    
 Valutarekeningen 398 45 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 63 28 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 63 28 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 812 1.314 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 1 
 Salaris personeel 0 60 0 36 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 5 0 3 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 41  0 22 
 Marketingkosten 191 0 96 0 
 Vergoedingen custodian 23 4 12 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 38 5 19 3 
 Overige kosten 2 20 2 18 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 254 145 129 89 
 Totaal beheerskosten  399  218 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

4. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 2 0 
 Totaal belasting 2 0 
      

5. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

6. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 25.735 29.200 14.097 14.287 
 Emissies boekjaar 15.911 19.389 12.915 14.192 
 Aflossingen boekjaar 3.820 4.629 1.277 1.342 
 Overg. van winst- en verliesrek.    2.260    2.063 
      
 Totaal vermogen van de leden 37.826 46.220 25.735 29.200 
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Grootste deelnemingen
1,375 TII 15-07-2018 4,15% 

4,375 FNMA 15-10-2015 3,18% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,05% 

5,875 BRAZIL 15-01-2019 2,21% 

5,25 RENTEN 02-07-2012 (GMTN) 2,04% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Euroland 49,30% I  Denemarken 1,40% 
 

B  Overige 13,30% J  Internationale organisaties 
0,90% 
 

C  VS 12,70%  

D  Zweden 5,50%  

E  Rusland 4,80% 
 

 

F  Rusland 4,80% 
 

 

G  Noorwegen 3,90% 
 

 

H  Engeland 3,40% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

   2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000)   *182 2.063 2.260 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000)   14.097 25.735 37.826 

Vermogen van de leden (EUR 1.000)   14.287 29.200 46.220 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming   101,35 113,47 122,19 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark   *3,13 6,58 5,29 

- Fonds   *1,35 11,96 7,69 

Beheerskosten (in %)   *0,36 1,11 1,04 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop   *16.521 32.676 49.645 

- Verkoop   *3.619 19.944 36.194 

- Totaal   *20.140 52.620 85.839 

Omzetsnelheid   *0,22 0,95 0,80 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal   *4 28 63 

- Trans.kosten in % van verm.   *0,03 0,14 0,16 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark   0,21 0,25 0,47 

- Fonds   0,08 0,36 0,62 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark   2,94 2,92 2,95 

- Fonds   3,48 3,92 4,08 

      

 

*2008 betreft een periode van minder dan 12 maanden 
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 1.270 1.164
Totaal rente en dividend 1.270 1.164

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 974 3.074
Afgeleide financiële instr. -168  -23
Valutarekeningen -6 -11
Transactiekosten 39 22
Totaal koerswinst en -
verlies 761 3.018
Totaal netto-inkomsten 2.031 4.182

 
3. Beheerskosten 259 220

Resultaat vóór 
belastingen 1.772 3.962

 
   4. Belasting 1 0

Nettojaarresultaat 1.771 3.962
 

Beschikbaar resultaat 1.771 3.962
 

Toegevoegd aan 
vermogen 1.771 3.962

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

5. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 976 508
Totaal liquide middelen 976 508

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 18.107 17.181
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 800 860
Totaal obligaties 18.907 18.041

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 6 38
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 6 38

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 353 382
Totaal overige activa 353 382

  
ACTIVA TOTAAL 20.242 18.969

  
PASSIVA   

  
6. Vermogen van de leden 20.242 18.969

PASSIVA TOTAAL 20.242 18.969
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 4 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 1.204 1.111 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 65 49 
 Totaal rentebaten 1.270 1.164 
    
 Totaal rente (netto) 1.270 1.164 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 821 2.863 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 153 211 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 974 3.074 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen 19 -19 
 Rentetermijntransacties/-futures -187 -4 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -168 -23 
    
 Valutarekeningen -6 -11 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 39 22 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 39 22 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 761 3.018 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 31 0 31 
 Honorarium accountantscontrole 0 2 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 22  0 19 
 Marketingkosten 130 0 102 0 
 Vergoedingen custodian 12 2 12 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 40 3 32 2 
 Overige kosten 1 10 0 16 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 183 76 146 74 
 Totaal beheerskosten  259  220 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

4. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 1 0 
 Totaal belasting 1 0 
      

5. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

6. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 5.894 18.969 6.159 15.131 
 Emissies boekjaar 1.308 4.513 1.474 4.619 
 Aflossingen boekjaar 1.451 5.011 1.739 4.743 
 Overg. van winst- en verliesrek.    1.771    3.962 
      
 Totaal vermogen van de leden 5.751 20.242 5.894 18.969 
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Grootste deelnemingen
7,5 RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,60% 

5,5 SOAF 09-03-2020 3,55% 

9,5 NAFTO 30-09-2014 3,17% 

2,5 ARGENT 31-12-2038 (NY) 3,09% 

0,0 PDVSA 10-07-2011 (2011) 3,02% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Latijns-Amerika 36,70%  

B  Oost-Europa 34,20%  

C  Azië 18,90%  

D  Midden-Oosten 5,20%  

E  Afrika 2,90% 
 

 

F  Overige 2,10% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 3.447 1.938 -5.354 3.963 1.771 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 9.675 9.603 6.159 5.894 5.751 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 27.222 29.060 15.131 18.969 20.242 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 281,36 302,62 245,69 321,84 351,98 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 9,86 6,16 -12,03 29,82 12,24 

- Fonds 11,95 7,56 -18,81 30,99 9,37 

Beheerskosten (in %) 1,11 1,12 1,28 1,35 1,29 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 32.805 21.743 14.705 16.490 27.012 

- Verkoop 43.167 22.192 21.383 15.851 28.211 

- Totaal 75.972 43.935 36.088 32.341 55.223 

Omzetsnelheid 0,88 0,62 0,45 0,65 1,14 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 20 27 27 22 39 

- Trans.kosten in % van verm. 0,07 0,09 0,11 0,14 0,19 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,41 1,39 0,19 0,48 0,53 

- Fonds 1,37 1,43 0,16 0,38 0,38 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 7,26 6,24 10,29 10,46 10,64 

- Fonds 8,28 7,23 11,57 11,79 11,99 
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 3.871 4.065
Totaal rente en dividend 3.871 4.065

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 7.067 9.912
Afgeleide financiële instr. -4.030  1.304
Valutarekeningen 136 -154
Transactiekosten 106 59
Totaal koerswinst en -
verlies 3.067 11.003
Totaal netto-inkomsten 6.938 15.068

 
3. Beheerskosten 749 765

Resultaat vóór 
belastingen 6.189 14.303

 
   4. Belasting 2 0

Nettojaarresultaat 6.187 14.303
 

Beschikbaar resultaat 6.187 14.303
 

Toegevoegd aan 
vermogen 6.187 14.303

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

5. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.304 2.807
Totaal liquide middelen 2.304 2.807

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 45.714 54.860
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.955 2.701
Totaal obligaties 47.669 57.561

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 11 0
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 11 0

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 865 1.196
Totaal overige activa 865 1.196

  
ACTIVA TOTAAL 50.849 61.564

  
PASSIVA   

  
6. Vermogen van de leden 50.395 60.196

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 326 1.368
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 326 1.368

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 128 0
Totaal overige schulden 128 0

  
PASSIVA TOTAAL 50.849 61.564
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 13 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 3.675 3.900 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 195 152 
 Totaal rentebaten 3.871 4.065 
    
 Totaal rente (netto) 3.871 4.065 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 6.303 9.261 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 764 651 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 7.067 9.912 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -3.220 1.318 
 Rentetermijntransacties/-futures -810 -14 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -4.030 1.304 
    
 Valutarekeningen 136 -154 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 106 59 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 106 59 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 3.067 11.003 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 1 
 Salaris directie 0 4 0 4 
 Salaris personeel 0 91 0 104 
 Honorarium accountantscontrole 0 5 0 5 
 Ov. honoraria accountants 0 4 0 6 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 4 0 4 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 1 
 IT-kosten 0 63  0 63 
 Marketingkosten 378 0 363 0 
 Vergoedingen custodian 37 4 34 5 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 116 7 112 9 
 Overige kosten 0 32 0 54 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 531 218 509 256 
 Totaal beheerskosten  749  765 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

4. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 2 0 
 Totaal belasting 2 0 
      

5. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

6. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 31.223 60.196 36.168 53.595 
 Emissies boekjaar 4.486 9.167 1.460 2.588 
 Aflossingen boekjaar 12.140 25.155 6.405 10.290 
 Overg. van winst- en verliesrek.    6.187    14.303 
      
 Totaal vermogen van de leden 23.569 50.395 31.223 60.196 
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Grootste deelnemingen
7,5 RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,00% 

2,5 ARGENT 31-12-2038 (NY) 3,53% 

5,5 SOAF 09-03-2020 3,31% 

7,75 PLNIJ 20-01-2020 (REGS) 3,02% 

FLT ARGBON 03-08-2012 2,84% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Latijns-Amerika 34,70%  

B  Oost-Europa 33,00%  

C  Verre Oosten 18,90%  

D  Afrika 8,30%  

E  Overige 5,10% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 14.346 9.830 -17.125 14.303 6.187 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 132.613 101.053 36.168 31.223 23.569 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 233.338 186.421 53.595 60.196 50.395 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 175,95 184,48 148,19 192,79 213,81 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 7,64 5,18 -13,61 29,35 11,15 

- Fonds 6,61 4,84 -19,67 30,10 10,90 

Beheerskosten (in %) 1,15 1,15 1,31 1,37 1,30 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 295.694 154.410 51.474 46.269 76.841 

- Verkoop 364.725 188.741 161.994 48.957 97.085 

- Totaal 660.419 343.151 213.468 95.226 173.926 

Omzetsnelheid 0,96 0,55 0,50 0,69 1,20 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 210 166 70 59 106 

- Trans.kosten in % van verm. 0,08 0,08 0,08 0,11 0,18 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,34 1,45 0,11 0,35 0,40 

- Fonds 0,90 1,15 -0,04 0,22 0,25 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 5,22 4,30 10,31 10,93 11,19 

- Fonds 7,66 5,80 11,06 11,64 11,77 
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Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds  
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 3.788 2.343
Totaal rente en dividend 3.788 2.343

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 6.432 5.243
Afgeleide financiële instr. -2  -216
Valutarekeningen -302 -69
Transactiekosten 140 41
Totaal koerswinst en -
verlies 5.988 4.917
Totaal netto-inkomsten 9.776 7.260

 
3. Beheerskosten 826 539

Resultaat vóór 
belastingen 8.950 6.721

 
   4. Belasting 25 6

Nettojaarresultaat 8.925 6.715
 

Beschikbaar resultaat 8.925 6.715
 

Toegevoegd aan 
vermogen 8.925 6.715

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

5. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 3.526 2.241
Totaal liquide middelen 3.526 2.241

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 66.939 36.371
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 5.466 2.285
Totaal obligaties 72.405 38.656

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 1.671 853
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 263 143
Totaal overige activa 1.934 996

  
ACTIVA TOTAAL 77.865 41.893

  
PASSIVA   

  
6. Vermogen van de leden 77.865 41.893

PASSIVA TOTAAL 77.865 41.893

  

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 99 

 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 10 27 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 3.596 2.196 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 182 120 
 Totaal rentebaten 3.788 2.343 
    
 Totaal rente (netto) 3.788 2.343 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 5.643 5.370 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 789 -127 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 6.432 5.243 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -2 -216 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -2 -216 
    
 Valutarekeningen -302 -69 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 140 41 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 140 41 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 5.988 4.917 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 1 
 Salaris directie 0 4 0 3 
 Salaris personeel 0 99 0 69 
 Honorarium accountantscontrole 0 5 0 4 
 Ov. honoraria accountants 0 7 0 4 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 5 0 3 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 1 
 IT-kosten 0 67  0 42 
 Marketingkosten 401 0 243 0 
 Vergoedingen custodian 61 5 48 3 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 123 8 75 6 
 Overige kosten 3 34 1 36 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 588 238 367 172 
 Totaal beheerskosten  826  539 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

4. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 25 6 
 Totaal belasting 25 6 
      

5. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

6. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 33.267 41.893 39.000 40.827 
 Emissies boekjaar 31.429 44.424 6.352 7.500 
 Aflossingen boekjaar 11.792 17.377 12.085 13.149 
 Overg. van winst- en verliesrek.    8.925    6.715 
      
 Totaal vermogen van de leden 52.904 77.865 33.267 41.893 
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Grootste deelnemingen
7,25 SAGB 15-01-2020 (R207) 5,62% 

5,25 POLGB 25-10-2017 (1017) 5,30% 

8 MBONO 17-12-2015 (M 10) 5,15% 

5,25 POLGB 25-04-2013 (0413) 4,68% 

8,25 SAGB 15-09-2017 (R203) 4,37% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Oost-Europa 34,70%  

B  Latijns-Amerika 31,90%  

C  Azië 23,20%  

D  Afrika 6,90%  

E  Overige 3,30% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) -3.167 3.020 -6.942 6.715 8.925 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 48.666 59.894 39.001 33.267 52.904 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 52.072 68.277 40.827 41.893 77.865 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 107,00 114,00 104,68 125,93 147,18 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 3,37 6,10 0,29 16,69 21,19 

- Fonds 5,49 6,54 -8,17 20,30 16,88 

Beheerskosten (in %) 1,12 1,25 1,46 1,44 1,31 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 122.910 58.460 124.337 26.646 83.228 

- Verkoop 79.617 49.257 139.294 30.084 58.480 

- Totaal 202.527 107.717 263.631 56.730 141.708 

Omzetsnelheid 0,50 0,68 0,59 0,42 0,63 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 0 10 76 41 141 

- Trans.kosten in % van verm. 0,00 0,02 0,09 0,11 0,22 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,76 0,64 0,59 0,63 0,70 

- Fonds 0,85 0,66 -0,17 -0,15 -0,36 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 8,00 7,08 7,99 8,90 8,89 

- Fonds 7,14 6,04 8,94 8,99 8,28 
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Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 
 

Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 6.604 5.806
Totaal rente en dividend 6.604 5.806

  
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 8.197 19.370
Afgeleide financiële instr. -3.391  -205
Valutarekeningen 188 86
Overige activa/passiva -2 2
Transactiekosten 63 52
Totaal koerswinst en -
verlies 4.929 19.201
Totaal netto-inkomsten 11.533 25.007

  
3. Beheerskosten 1.152 866

Resultaat vóór 
belastingen 10.381 24.141

  
Nettojaarresultaat 10.381 24.141

  
Beschikbaar resultaat 10.381 24.141

  
Toegevoegd aan 
vermogen 10.381 24.141

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 4.093 4.413
Totaal liquide middelen 4.093 4.413

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 831 1.387
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 83.587 72.443
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 2.172 2.429
Totaal obligaties 86.590 76.259

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 773 0
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 773 0

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 2.111 1.882
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 68 450
Totaal overige activa 2.179 2.332

  
ACTIVA TOTAAL 93.635 83.004

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 93.506 80.772

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  129 175
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 0 1.825
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 129 2.000

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 232
Totaal overige schulden 0 232

  
PASSIVA TOTAAL 93.635 83.004
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 6 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 89 99 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 6.377 5.576 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 137 125 
 Totaal rentebaten 6.604 5.806 
    
 Totaal rente (netto) 6.604 5.806 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 167 503 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 7.834 18.468 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 196 399 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 8.197 19.370 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -4.040 297 
 Rentetermijntransacties/-futures 649 -502 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -3.391 -205 
    
 Valutarekeningen 188 86 
    
 Overige activa/passiva -2 2 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 63 52 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 63 52 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 4.929 19.201 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 3 0 1 
 Salaris directie 0 6 0 5 
 Salaris personeel 0 140 0 117 
 Honorarium accountantscontrole 0 7 0 6 
 Ov. honoraria accountants 0 9 0 7 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 6 0 4 
 Kantoorkosten e.d. 0 3 0 2 
 IT-kosten 0 96  0 72 
 Marketingkosten 581 0 409 0 
 Vergoedingen custodian 53 7 40 6 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 179 11 126 10 
 Overige kosten 2 49 2 59 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 815 337 577 289 
 Totaal beheerskosten  1.152  866 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 66.803 80.772 68.828 55.472 
 Emissies boekjaar 13.138 16.920 17.266 18.460 
 Aflossingen boekjaar 11.298 14.567 19.291 17.301 
 Overg. van winst- en verliesrek.    10.381    24.141 
      
 Totaal vermogen van de leden 68.643 93.506 66.803 80.772 
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Grootste deelnemingen
4,75 CEMEX 05-03-2014 1,39% 

9,125 VIP 30-04-2018 (REGS) 1,20% 

9,5 REYNOL 15-06-2017 (REGS) 1,18% 

3,25 AMGFIN 16-01-2013 1,13% 

9,5 VEDLN 18-07-2018 (REGS) 1,13% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiën 11,50% I  Media 5,80% 
 

B  Telecommunicatie 11,10% J  Overige 5,30% 
 

C  Dienstverlening 10,60% K  Automotive 4,80% 
 

D  Energie 10,20% L  Cyclische cons.goederen 3,20% 
 

E  Basisindustrie 8,70% 
 

M  Gezondheid 2,20% 
 

F  Kapitaalgoederen 8,30% 
 

N  Technologie 1,70% 
 

G  Verzekeringen 8,30% 
 

O  Utility 1,50% 
 

H  Niet-cyclische cons.goederen 
5,90% 
 

P  Vastgoed 0,90% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 3.640 -1.152 -38.350 24.141 10.381 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 61.420 118.727 68.828 66.803 68.643 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 72.922 140.257 55.472 80.772 93.506 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 118,73 118,13 80,60 120,91 136,22 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 6,04 0,72 -23,58 49,27 12,37 

- Fonds 6,19 -0,50 -31,79 50,02 12,66 

Beheerskosten (in %) 1,22 1,29 1,31 1,36 1,29 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 42.087 117.417 51.038 52.287 45.414 

- Verkoop 32.111 38.732 87.990 49.189 48.787 

- Totaal 74.198 156.149 139.028 101.476 94.201 

Omzetsnelheid 0,37 0,31 0,26 0,49 0,32 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 8 0 33 52 62 

- Trans.kosten in % van verm. 0,01 0,00 0,03 0,08 0,07 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,65 1,25 -0,46 0,18 0,35 

- Fonds 0,63 0,90 -0,58 -0,02 0,15 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 6,32 3,95 8,97 11,13 11,40 

- Fonds 5,01 3,76 11,68 13,81 14,11 
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Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 806 
Totaal rente en dividend 806 

 
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties -213 
Afgeleide financiële instr. -187  
Transactiekosten 26 
Totaal koerswinst en -
verlies -426 
Totaal netto-inkomsten 380 

 
3. Beheerskosten 159 

Resultaat vóór 
belastingen 221 

 
Nettojaarresultaat 221 

 
Beschikbaar resultaat 221 

 
Toegevoegd aan 
vermogen 221 

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 
EUR 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 849 
Totaal liquide middelen 849 

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

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

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 541 
Totaal overige activa 541 

  
ACTIVA TOTAAL 20.273 

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 20.192 

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

  
PASSIVA TOTAAL 20.273 
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 Noten   

  2010  
  EUR 1.000  

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 2  
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 25  
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 779  
 Totaal rentebaten 806  
    
 Totaal rente (netto) 806  
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 13  
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten -226  
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties -213  
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen 12  
 Rentetermijntransacties/-futures -199  
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -187  
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 26  
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 26  
    
 Totaal koerswinst en -verlies -426  
      
  2010 2010   
  EUR 1.000 EUR 1.000   
  Dir. kosten Aandeel in   
  van fonds gem. kosten   

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1   
 Salaris directie 0 1   
 Salaris personeel 0 27   
 Honorarium accountantscontrole 0 1   
 Ov. honoraria accountants 0 3   
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1   
 Kantoorkosten e.d. 0 1   
 IT-kosten 0 18    
 Marketingkosten 71 0   
 Vergoedingen custodian 11 2   
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 8 2   
 Overige kosten 4 8   
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 94 65   
 Totaal beheerskosten  159   
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010   
   Bedrag in   
  In oml. zijnde EUR 1.000   
  bewijzen van Vermogens-   
  EUR 1.000 waarde   

5. Vermogen van de leden:     
 Emissies boekjaar 23.067 23.177   
 Aflossingen boekjaar 3.152 3.206   
 Overg. van winst- en verliesrek.    221   
      
 Totaal vermogen van de leden 19.915 20.192   
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Grootste deelnemingen
6,25 EDF 25-01-2021 (EMTN) 1,83% 

3,75 NBHSS 24-02-2017 (EMTN) 1,81% 

5,125 CS 18-09-2017 (EMTN) 1,80% 

4,5 GS 23-05-2016 1,78% 

4,5 ZURNVX 15-06-2025 (EMTN) 1,58% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiële dienstverlening 18,70% I  Overige 4,90% 
 

B  Utility 12,30% J  Energie 4,10% 
 

C  Telecom 12,00% K  Dienstverlening 4,00% 
 

D  Niet-cyclische cons.goederen 
11,10% 

L  Technologie en elektronica 
2,10% 
 

E  Basisindustrie 9,00% 
 

M  Media 1,00% 
 

F  Kapitaalgoederen 7,20% 
 

N  Cyclische cons.goederen 0,70% 
 

G  Automotive 6,90% 
 

 

H  Verzekeringen 6,00% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

     2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000)     *221 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000)     19.915 

Vermogen van de leden (EUR 1.000)     20.192 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming     101,39 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark     *3,25 

- Fonds     *1,39 

Beheerskosten (in %)      *0,84 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop     *26.425 

- Verkoop     *8.035 

- Totaal     *34.460 

Omzetsnelheid     *0,23 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal     *26 

- Trans.kosten in % van verm.     *0,14 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark     0,37 

- Fonds     0,28 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark     3,52 

- Fonds     3,68 

      

 

*2010 betreft een periode van minder dan 12 maanden 

 

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 110 

Jyske Invest 

Danish Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
DKK 

1.000 
DKK 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 2 16
2. Dividend 676 848

Totaal rente en dividend 678 864
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 11.858 17.365
Transactiekosten 60 125
Totaal koerswinst en -
verlies 11.798 17.240
Totaal netto-inkomsten 12.476 18.104

 
4. Beheerskosten 720 768

Resultaat vóór 
belastingen 11.756 17.336

 
   5. Belasting 95 119

Nettojaarresultaat 11.661 17.217
 

Beschikbaar resultaat 11.661 17.217
 

Toegevoegd aan 
vermogen 11.661 17.217

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
DKK 

1.000 
DKK 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 574 392
Totaal liquide middelen 574 392

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 48.912 46.245
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 1.676 2.705
Niet-beursgenot. belangen 
in Deense bedrijven 1 1
Totaal belangen 50.589 48.951 

ACTIVA TOTAAL 51.163 49.343
  

PASSIVA   
  

7. Vermogen van de leden 51.163 49.343

PASSIVA TOTAAL 51.163 49.343
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 Noten   

  2010 2009 
  DKK 1.000 DKK 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 2 16 
 Totaal rentebaten 2 16 
    
 Totaal rente (netto) 2 16 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 603 741 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 73 107 
 Totaal dividend 676 848 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 11.690 15.712 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 168 1.813 
 Niet-beursgenot. belangen in Deense bedr. 0 -160 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 11.858 17.365 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 60 125 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 60 125 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 11.798 17.240 
      
  2010 2010 2009 2009 
  DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 1 
 Salaris directie 0 3 0 4 
 Salaris personeel 0 79 0 94 
 Honorarium accountantscontrole 0 4 0 5 
 Ov. honoraria accountants 0 5 0 5 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 4 0 3 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 1 
 IT-kosten 0 54  0 57 
 Marketingkosten 433 0 433 0 
 Vergoedingen custodian 20 4 25 4 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 76 6 77 8 
 Overige kosten 0 28 1 50 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 529 191 536 232 
 Totaal beheerskosten  720  768 
    
  2010 2009 
  DKK 1.000 DKK 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 95 119 
 Totaal belasting 95 119 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 22.248 49.343 26.950 43.179 
 Emissies boekjaar 260 625 4.517 8.014 
 Aflossingen boekjaar 4.170 10.466 9.219 19.067 
 Overg. van winst- en verliesrek.    11.661    17.217 
      
 Totaal vermogen van de leden 18.338 51.163 22.248 49.343 
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Grootste deelnemingen
NOVO NORDISK A/S-B 9,71% 

DANSKE BANK A/S 8,75% 

A P MOLLER - MAERSK A/S - A 7,88% 

CARLSBERG AS-B 6,94% 

FLSMIDTH & CO A/S 4,76% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van DKK 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Industrie 31,10%  

B  Gezondheidszorg 23,10%  

C  Financiën 21,20%  

D  Consumer staples 13,80%  

E  Materialen 6,10% 
 

 

F  Consumptiegoederen 2,30% 
 

 

G  IT 2,10% 
 

 

H  Contant 0,30% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (DKK 1.000) 36.739 5.923 -57.376 17.217 11.661 

Geplaatst kapitaal (DKK 1.000) 40.122 37.282 26.950 22.248 18.338 

Vermogen van de leden (DKK 1.000) 134.243 129.413 43.179 49.343 51.163 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in DKK per recht van deelneming 334,59 347,12 160,22 221,79 279,00 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 31,31 7,97 -49,32 38,55 25,25 

- Fonds 31,84 3,74 -53,84 38,43 25,80 

Beheerskosten (in %) 1,24 1,23 1,38 1,53 1,43 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (DKK 1.000):      

- Aankoop 32.689 39.404 31.233 26.985 15.060 

- Verkoop 68.753 49.997 59.031 37.682 25.527 

- Totaal 101.442 89.401 90.264 64.667 40.587 

Omzetsnelheid 0,19 0,21 0,33 0,36 0,30 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (DKK 1.000):      

- Trans.kosten totaal 105 129 142 125 60 

- Trans.kosten in % van verm. 0,08 0,09 0,17 0,25 0,12 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,19 1,87 0,24 0,30 0,18 

- Fonds 1,05 1,60 0,09 0,18 0,08 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 15,09 12,67 18,51 21,26 21,45 

- Fonds 15,52 13,50 20,26 23,42 23,81 
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Jyske Invest 

Swedish Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
SEK 

1.000 
SEK 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 1 7
2. Dividend 3.411 2.499

Totaal rente en dividend 3.412 2.506
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 21.113 30.549
Valutarekeningen -16 -10
Transactiekosten 126 119
Totaal koerswinst en -
verlies 20.971 30.420
Totaal netto-inkomsten 24.383 32.926

 
4. Beheerskosten 1.503 1.225

Resultaat vóór 
belastingen 22.880 31.701

 
   5. Belasting 439 358

Nettojaarresultaat 22.441 31.343
 

Beschikbaar resultaat 22.441 31.343
 

Toegevoegd aan 
vermogen 22.441 31.343

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
SEK 

1.000 
SEK 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.419 2.627
Totaal liquide middelen 1.419 2.627

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 111.410 94.597
Totaal belangen 111.410 94.597 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 0 30
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 741 0
Totaal overige activa 741 30

  
ACTIVA TOTAAL 113.570 97.254

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 113.051 95.470

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 519 1.784
Totaal overige schulden 519 1.784

  
PASSIVA TOTAAL 113.570 97.254
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 Noten   

  2010 2009 
  SEK 1.000 SEK 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 7 
 Totaal rentebaten 1 7 
    
 Totaal rente (netto) 1 7 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 3.411 2.499 
 Totaal dividend 3.411 2.499 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 20.984 30.245 
 Niet-beursgenot. belangen in Deense bedr. 0 304 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 129 0 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 21.113 30.549 
    
 Valutarekeningen -16 -10 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 126 120 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 126 120 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 20.971 30.420 
      
  2010 2010 2009 2009 
  SEK 1.000 SEK 1.000 SEK 1.000 SEK 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 3 0 2 
 Salaris directie 0 6 0 6 
 Salaris personeel 0 163 0 142 
 Honorarium accountantscontrole 0 8 0 8 
 Ov. honoraria accountants 0 11 0 10 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 7 0 5 
 Kantoorkosten e.d. 0 3 0 2 
 IT-kosten 0 111  0 87 
 Marketingkosten 886 0 677 0 
 Vergoedingen custodian 70 8 62 8 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 156 12 119 12 
 Overige kosten 3 56 6 79 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 1.115 388 864 361 
 Totaal beheerskosten  1.503  1.225 
    
  2010 2009 
  SEK 1.000 SEK 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 439 358 
 Totaal belasting 439 358 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 48.270 95.470 43.916 57.830 
 Emissies boekjaar 6.346 14.055 12.214 19.723 
 Aflossingen boekjaar 8.610 18.915 7.860 13.426 
 Overg. van winst- en verliesrek.    22.441    31.343 
      
 Totaal vermogen van de leden 46.006 113.051 48.270 95.470 
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Grootste deelnemingen
NORDEA BANK AB 7,30% 

HENNES & MAURITZ AB-B SHS 7,15% 

TELIASONERA AB 6,20% 

VOLVO AB-B SHS 5,63% 

ERICSSON LM-B SHS 5,59% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van SEK�100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Industrie 26,60% I  Consumer staples 1,60% 
 

B  Financiën 21,50% J  Contant 0,70% 
 

C  Consumptiegoederen 16,10%  

D  Telecom 11,10%  

E  IT 8,90% 
 

 

F  Materialen 6,30% 
 

 

G  Gezondheidszorg 4,90% 
 

 

H  Energie 2,30% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (SEK 1.000) 37.150 -4.102 -46.737 31.343 22.441 

Geplaatst kapitaal (SEK 1.000) 70.554 57.374 43.916 48.270 46.006 

Vermogen van de leden (SEK 1.000) 166.516 129.833 57.830 95.470 113.051 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in SEK per recht van deelneming 236,01 226,29 131,68 197,79 245,73 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 26,79 -3,86 -40,06 51,07 25,90 

- Fonds 26,99 -4,12 -41,81 50,20 24,24 

Beheerskosten (in %) 1,30 1,26 1,41 1,55 1,45 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (SEK 1.000):      

- Aankoop 26.824 31.219 16.978 32.498 31.826 

- Verkoop 53.029 59.739 36.946 26.787 36.801 

- Totaal 79.853 90.958 53.924 59.285 68.627 

Omzetsnelheid 0,10 0,13 0,05 0,16 0,17 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (SEK 1.000):      

- Trans.kosten totaal 68 91 59 120 126 

- Trans.kosten in % van verm. 0,04 0,05 0,07 0,15 0,12 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,53 1,28 0,11 0,34 0,28 

- Fonds 0,50 1,28 0,07 0,30 0,23 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 19,88 13,85 17,93 20,53 21,05 

- Fonds 20,02 13,74 18,70 21,11 21,41 
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Jyske Invest 

German Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 2
2. Dividend 801 878

Totaal rente en dividend 801 880
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 9.754 4.068
Transactiekosten 210 58
Totaal koerswinst en -
verlies 9.544 4.010
Totaal netto-inkomsten 10.345 4.890

 
4. Beheerskosten 624 337

Resultaat vóór 
belastingen 9.721 4.553

 
   5. Belasting 176 190

Nettojaarresultaat 9.545 4.363
 

Beschikbaar resultaat 9.545 4.363
 

Toegevoegd aan 
vermogen 9.545 4.363

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.061 355
Totaal liquide middelen 1.061 355

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 76.970 24.282
Totaal belangen 76.970 24.282 

Overige activa:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 111 0
Totaal overige activa 111 0

  
ACTIVA TOTAAL 78.142 24.637

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 78.142 24.637

PASSIVA TOTAAL 78.142 24.637
 

  

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 119 

 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 2 
 Totaal rentebaten 0 2 
    
 Totaal rente (netto) 0 2 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 801 878 
 Totaal dividend 801 878 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 9.754 4.068 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 9.754 4.068 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 210 58 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 210 58 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 9.544 4.010 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 3 0 2 
 Salaris personeel 0 66 0 41 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 7 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 43  0 25 
 Marketingkosten 359 0 187 0 
 Vergoedingen custodian 40 5 17 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 63 5 33 3 
 Overige kosten 2 23 0 21 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 464 160 237 100 
 Totaal beheerskosten  624  337 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 176 190 
 Totaal belasting 176 190 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 33.252 24.637 37.556 22.840 
 Emissies boekjaar 58.555 46.682 2.125 1.415 
 Aflossingen boekjaar 3.628 2.722 6.429 3.981 
 Overg. van winst- en verliesrek.    9.545    4.363 
      
 Totaal vermogen van de leden 88.179 78.142 33.252 24.637 
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Grootste deelnemingen
SIEMENS AG-REG 9,26% 

BASF SE 8,53% 

BAYER AG-REG 7,23% 

DAIMLER AG-REGISTERED 
SHARES 

5,27% 

E.ON AG 4,81% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Materialen 16,50% I  Consumer staples 3,30% 
 

B  Industrie 16,40% J  Contant 0,60% 
 

C  Consumptiegoederen 16,20%  

D  Financiën 15,90%  

E  Nutsbedrijven 9,10% 
 

 

F  Gezondheidszorg 8,10% 
 

 

G  IT 8,10% 
 

 

H  Telecom 5,80% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 9.056 10.387 -21.128 4.363 9.545 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 65.081 63.886 37.556 33.252 88.179 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 54.695 64.243 22.840 24.637 78.142 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 84,04 100,56 60,81 74,09 88,62 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 22,73 20,35 -41,87 24,08 17,45 

- Fonds 23,09 19,66 -39,52 21,83 19,61 

Beheerskosten (in %) 1,28 1,26 1,42 1,54 1,47 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 35.031 19.463 20.283 8.052 61.237 

- Verkoop 14.374 18.687 39.431 10.208 19.230 

- Totaal 49.405 38.150 59.714 18.260 80.467 

Omzetsnelheid 0,23 0,16 0,49 0,28 0,37 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 82 56 143 58 210 

- Trans.kosten in % van verm. 0,17 0,09 0,37 0,27 0,50 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,25 1,20 0,09 0,24 0,18 

- Fonds 0,20 1,13 0,11 0,26 0,21 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 23,19 15,95 16,54 20,13 20,44 

- Fonds 23,31 16,00 16,32 19,30 19,60 
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Jyske Invest 

Japanese Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
JPY 

1.000 
JPY 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 2 13
2. Dividend 16.191 23.822

Totaal rente en dividend 16.193 23.835
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen -7.401 45.002
Valutarekeningen -233 -437
Transactiekosten 7.274 10.970
Totaal koerswinst en -
verlies -14.908 33.595
Totaal netto-inkomsten 1.285 57.430

 
4. Beheerskosten 12.330 18.242

Resultaat vóór 
belastingen -11.045 39.188

 
   5. Belasting 1.133 1.674

Nettojaarresultaat -12.178 37.514
 

Beschikbaar resultaat -12.178 37.514
 

Toegevoegd aan 
vermogen -12.178 37.514

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
JPY 

1.000 
JPY 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 5.793 8.801
Totaal liquide middelen 5.793 8.801

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 651.468 1.034.469
Totaal belangen 651.468 1.034.469 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 669 830
Totaal overige activa 669 830

  
ACTIVA TOTAAL 657.930 1.044.100

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 657.930 1.044.100

PASSIVA TOTAAL 657.930 1.044.100
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 Noten   

  2010 2009 
  JPY 1.000 JPY 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 2 13 
 Totaal rentebaten 2 13 
    
 Totaal rente (netto) 2 13 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 16.047 23.822 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenlandse bedr. 144 0 
 Totaal dividend 16.191 23.822 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven -8.617 45.002 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 1.216 0 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen -7.401 45.002 
    
 Valutarekeningen -233 -437 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 7.274 10.970 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 7.274 10.970 
    
 Totaal koerswinst en -verlies -14.908 33.595 
      
  2009 2009 2008 2008 
  JPY 1.000 JPY 1.000 JPY 1.000 JPY 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 27 0 20 
 Salaris directie 0 52 0 89 
 Salaris personeel 0 1.289 0 2.267 
 Honorarium accountantscontrole 0 66 0 123 
 Ov. honoraria accountants 0 67 0 59 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 61 0 95 
 Kantoorkosten e.d. 0 26 0 33 
 IT-kosten 0 883  0 1.365 
 Marketingkosten 7.251 0 9.912 0 
 Vergoedingen custodian 704 61 1.066 91 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 1.280 100 1.749 175 
 Overige kosten 5 458 0 1.198 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 9.240 3.090 12.727 5.515 
 Totaal beheerskosten  12.330  18.242 
    
  2009 2008 
  JPY 1.000 JPY 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 1.133 1.674 
 Totaal belasting 1.133 1.674 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 21.049 1.044.100 35.938 1.667.553 
 Aflossingen boekjaar 7.879 373.992 14.889 660.967 
 Overg. van winst- en verliesrek.    -12.178    37.514 
      
 Totaal vermogen van de leden 13.170 657.930 21.049 1.044.100 
      

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 124 

Grootste deelnemingen
HONDA MOTOR CO LTD 3,62% 

TOYOTA MOTOR CORP 3,57% 

CANON INC 3,36% 

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 
GR 

2,51% 

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2,48% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van JPY 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Industrie 19,90% I  Telecom 3,50% 
 

B  Consumptiegoederen 19,50% J  Energie 2,70% 
 

C  Financiën 17,40% K  Contant 0,80% 
 

D  IT 12,60%  

E  Materialen 9,30% 
 

 

F  Nutsbedrijven 6,00% 
 

 

G  Gezondheidszorg 4,70% 
 

 

H  Consumer staples 3,60% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (JPY 1.000) 914.888 -1.358.467 -2.368.725 37.514 -12.178 

Geplaatst kapitaal (JPY 1.000) 94.721 66.907 35.938 21.049 13.170 

Vermogen van de leden (duiz. JPY) 10.556.271 6.225.953 1.667.553 1.044.100 657.930 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in JPY per recht van deelneming 11.144,62 9.305,44 4.640,07 4.960,31 4.995,63 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 7,26 -10,21 -42,56 9,12 0,57 

- Fonds 10,55 -16,50 -50,14 6,90 0,71 

Beheerskosten (in %) 1,24 1,26 1,49 1,52 1,47 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (JPY 1.000):      

- Aankoop 6.477.531 5.766.599 3.949.499 1.161.426 753.381 

- Verkoop 4.579.097 8.715.981 6.087.646 1.807.795 1.128.981 

- Totaal 11.056.628 14.482.580 10.037.145 2.969.221 1.882.362 

Omzetsnelheid 0,36 0,59 1,19 0,95 0,94 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (JPY 1.000):      

- Trans.kosten totaal 23.334 38.550 30.891 10.970 7.274 

- Trans.kosten in % van verm. 0,23 0,41 0,94 0,92 0,87 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,60 0,80 -0,20 -0,19 -0,53 

- Fonds 0,53 0,59 -0,37 -0,36 -0,65 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 15,14 13,59 19,06 20,27 20,22 

- Fonds 15,18 14,48 20,68 21,84 22,00 
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Jyske Invest 

US Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 2
2. Dividend 388 474

Totaal rente en dividend 388 476
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 3.742 3.417
Valutarekeningen -1 -9
Transactiekosten 132 149
Totaal koerswinst en -
verlies 3.609 3.259
Totaal netto-inkomsten 3.997 3.735

 
4. Beheerskosten 370 334

Resultaat vóór 
belastingen 3.627 3.401

 
   5. Belasting 54 63

Nettojaarresultaat 3.573 3.338
 

Beschikbaar resultaat 3.573 3.338
 

Toegevoegd aan 
vermogen 3.573 3.338

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 271 561
Totaal liquide middelen 271 561

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 24.908 23.430
Totaal belangen 24.908 23.430 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 29 27
Totaal overige activa 29 27

  
ACTIVA TOTAAL 25.208 24.018

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 25.208 24.018

PASSIVA TOTAAL 25.208 24.018
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 2 
 Totaal rentebaten 0 2 
    
 Totaal rente (netto) 0 2 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 388 474 
 Totaal dividend 388 474 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 3.742 3.417 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 3.742 3.417 
    
 Valutarekeningen -1 -9 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 132 149 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 132 149 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 3.609 3.259 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 1 
 Salaris personeel 0 39 0 42 
 Honorarium accountantscontrole 0 2 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 3 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 2 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 27  0 25 
 Marketingkosten 218 0 183 0 
 Vergoedingen custodian 18 2 17 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 38 3 32 3 
 Overige kosten 1 13 2 22 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 275 95 234 100 
 Totaal beheerskosten  370  334 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 54 63 
 Totaal belasting 54 63 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 26.893 24.018 28.868 22.016 
 Emissies boekjaar 7.798 7.029 6.348 4.945 
 Aflossingen boekjaar 10.199 9.412 8.323 6.281 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.573    3.338 
      
 Totaal vermogen van de leden 24.492 25.208 26.893 24.018 
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Grootste deelnemingen
APPLE INC 3,52% 

EXXON MOBIL CORP 2,70% 

MICROSOFT CORP 2,45% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,35% 

CHEVRON CORP 2,21% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  IT 19,90% I  Contant 2,90% 
 

B  Financiën 14,20% J  Telecom 2,80% 
 

C  Gezondheidszorg 12,40% K  Nutsbedrijven 2,80% 
 

D  Consumptiegoederen 11,00%  

E  Consumer staples 11,00% 
 

 

F  Industrie 10,00% 
 

 

G  Energie 9,50% 
 

 

H  Materialen 3,50% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 1.360 1.234 -14.292 3.338 3.573 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 8.050 11.755 28.868 26.893 24.492 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 9.230 15.126 22.016 24.018 25.208 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 114,65 128,67 76,26 89,31 102,92 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 14,67 5,44 -37,57 26,25 14,77 

- Fonds 17,41 12,23 -40,73 17,10 15,24 

Beheerskosten (in %) 1,28 1,25 1,46 1,52 1,47 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 7.581 14.933 54.858 21.606 18.447 

- Verkoop 7.406 10.860 33.915 22.132 20.708 

- Totaal 14.987 25.793 88.773 43.738 39.155 

Omzetsnelheid 0,77 0,85 1,17 0,71 0,45 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 52 61 253 149 132 

- Trans.kosten in % van verm. 0,59 0,53 1,12 0,67 0,52 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,29 1,08 -0,38 -0,11 0,03 

- Fonds 0,24 1,17 -0,28 -0,15 -0,02 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 12,57 8,67 13,03 16,06 17,86 

- Fonds 13,03 9,16 14,48 15,94 17,73 
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Jyske Invest 

Chinese Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 1.118 763

Totaal rente en dividend 1.118 764
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 2.215 19.029
Valutarekeningen -18 0
Overige activa/passiva 0 -6
Transactiekosten 325 218
Totaal koerswinst en -
verlies 1.872 18.805
Totaal netto-inkomsten 2.990 19.569

 
4. Beheerskosten 789 683

Resultaat vóór 
belastingen 2.201 18.886

 
   5. Belasting 84 14

Nettojaarresultaat 2.117 18.872
 

Beschikbaar resultaat 2.117 18.872
 

Toegevoegd aan 
vermogen 2.117 18.872

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 435 908
Totaal liquide middelen 435 908

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 44.285 49.634
Totaal belangen 44.285 49.634 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 0 10
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 166 138
Totaal overige activa 166 148

  
ACTIVA TOTAAL 44.886 50.690

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 44.747 50.690

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 139 0
Totaal overige schulden 139 0

  
PASSIVA TOTAAL 44.886 50.690
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.118 763 
 Totaal dividend 1.118 763 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 2.127 18.788 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 88 241 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 2.215 19.029 
    
 Valutarekeningen -18 0 
    
 Overige activa/passiva 0 -6 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 325 218 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 325 218 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 1.872 18.805 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 0 
 Salaris directie 0 3 0 3 
 Salaris personeel 0 72 0 72 
 Honorarium accountantscontrole 0 4 0 3 
 Ov. honoraria accountants 0 5 0 5 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 2 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 50  0 44 
 Marketingkosten 510 0 407 0 
 Vergoedingen custodian 35 4 42 3 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 69 6 56 6 
 Overige kosten 1 24 2 37 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 615 174 507 176 
 Totaal beheerskosten  789  683 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 84 14 
 Totaal belasting 84 14 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 13.894 50.690 11.712 24.992 
 Emissies boekjaar 2.221 8.103 3.999 11.923 
 Aflossingen boekjaar 4.603 16.163 1.817 5.097 
 Overg. van winst- en verliesrek.    2.117    18.872 
      
 Totaal vermogen van de leden 11.512 44.747 13.894 50.690 
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Grootste deelnemingen
CHINA MOBILE LTD 9,48% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,84% 

CNOOC LTD 7,69% 

IND & COMM BK OF CHINA - H 4,99% 

BANK OF CHINA LTD - H 4,78% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiën 39,40% I  Gezondheidszorg 0,90% 
 

B  Energie 16,60% J  Nutsbedrijven 0,90% 
 

C  Telecom 9,90% K  Contant 0,80% 
 

D  Industrie 9,10%  

E  Consumptiegoederen 6,10% 
 

 

F  IT 6,00% 
 

 

G  Materialen 5,60% 
 

 

H  Consumer staples 4,70% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 38.373 37.089 -38.896 18.872 2.117 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 33.723 19.975 11.712 13.894 11.512 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 87.909 87.055 24.992 50.690 44.747 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 260,68 435,83 213,39 364,82 388,70 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 81,19 64,30 -51,62 69,07 4,51 

- Fonds 89,35 67,19 -51,04 70,97 6,54 

Beheerskosten (in %) 1,54 1,51 1,75 1,76 1,72 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 41.508 52.939 18.252 25.263 30.523 

- Verkoop 33.340 88.779 39.241 19.158 38.460 

- Totaal 74.848 141.718 57.493 44.421 68.983 

Omzetsnelheid 0,46 0,47 0,32 0,36 0,48 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 322 435 232 218 325 

- Trans.kosten in % van verm. 0,52 0,53 0,52 0,56 0,71 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,19 1,52 0,35 0,67 0,64 

- Fonds 1,21 1,56 0,39 0,72 0,71 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 20,62 24,19 32,12 33,51 33,42 

- Fonds 21,28 24,31 32,16 33,09 33,07 
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Jyske Invest 

Indian Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 632 319

Totaal rente en dividend 632 320
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 7.166 15.450
Afgeleide financiële instr. 0  18
Valutarekeningen -45 -22
Transactiekosten 167 196
Totaal koerswinst en -
verlies 6.954 15.250
Totaal netto-inkomsten 7.586 15.570

 
4. Beheerskosten 597 439

Resultaat vóór 
belastingen 6.989 15.131

 
Nettojaarresultaat 6.989 15.131

 
Beschikbaar resultaat 6.989 15.131

 
Toegevoegd aan 
vermogen 6.989 15.131

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

5. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 665 121
Totaal liquide middelen 665 121

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 39.930 31.284
Totaal belangen 39.930 31.284 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 29 18
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 90 0
Totaal overige activa 119 18

  
ACTIVA TOTAAL 40.714 31.423

  
PASSIVA   

  
6. Vermogen van de leden 40.714 31.423

PASSIVA TOTAAL 40.714 31.423
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 632 319 
 Totaal dividend 632 319 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 7.163 15.450 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 3 0 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 7.166 15.450 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Forwards/futures aandelen 0 18 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. 0 18 
    
 Valutarekeningen -45 -22 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 167 196 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 167 196 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 6.954 15.250 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 2 
 Salaris personeel 0 54 0 45 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 4 0 3 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 37  0 28 
 Marketingkosten 379 0 255 0 
 Vergoedingen custodian 35 3 37 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 51 5 35 4 
 Overige kosten 1 18 2 23 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 466 131 329 110 
 Totaal beheerskosten  597  439 
    
      

5. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

6. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 9.211 31.423 8.583 14.674 
 Emissies boekjaar 1.893 7.373 2.165 5.451 
 Aflossingen boekjaar 1.396 5.071 1.537 3.833 
 Overg. van winst- en verliesrek.    6.989    15.131 
      
 Totaal vermogen van de leden 9.708 40.714 9.211 31.423 
      

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 136 

Grootste deelnemingen
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 9,24% 

RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,58% 

ICICI BANK LTD 6,08% 

HOUSING DEVELOPMENT 
FINANCE 

5,01% 

HDFC BANK LTD 3,99% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiën 27,10% I  Nutsbedrijven 2,60% 
 

B  IT 16,70% J  Contant 0,70% 
 

C  Energie 14,50%  

D  Materialen 12,10%  

E  Industrie 10,60% 
 

 

F  Consumptiegoederen 8,40% 
 

 

G  Gezondheidszorg 4,50% 
 

 

H  Consumer staples 2,80% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 15.903 24.470 -34.681 15.131 6.989 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 17.054 13.931 8.583 9.211 9.708 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 48.166 62.987 14.674 31.423 40.714 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 282,43 452,14 170,97 341,15 419,39 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 48,02 74,03 -64,26 104,71 21,65 

- Fonds 46,22 60,09 -62,19 99,54 22,93 

Beheerskosten (in %) 1,57 1,55 1,83 1,81 1,73 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 17.544 35.020 21.858 17.888 17.252 

- Verkoop 19.915 43.060 35.323 16.240 15.876 

- Totaal 37.459 78.080 57.181 34.128 33.128 

Omzetsnelheid 0,22 0,58 0,61 0,51 0,31 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 130 365 217 196 167 

- Trans.kosten in % van verm. 0,29 0,70 0,67 0,81 0,48 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,32 1,66 0,32 0,61 0,55 

- Fonds 1,39 1,68 0,34 0,61 0,53 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 23,61 24,86 32,45 37,06 37,02 

- Fonds 23,31 24,29 30,58 34,70 34,60 
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Jyske Invest 

Turkish Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 1 3
2. Dividend 683 517

Totaal rente en dividend 684 520
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 1.129 3.093
Valutarekeningen 1 -13
Transactiekosten 44 61
Totaal koerswinst en -
verlies 1.086 3.019
Totaal netto-inkomsten 1.770 3.539

 
4. Beheerskosten 135 100

Resultaat vóór 
belastingen 1.635 3.439

 
   5. Belasting 21 15

Nettojaarresultaat 1.614 3.424
 

Beschikbaar resultaat 1.614 3.424
 

Toegevoegd aan 
vermogen 1.614 3.424

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 133 83
Totaal liquide middelen 133 83

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 7.182 6.947
Totaal belangen 7.182 6.947 

Overige activa:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 231 36
Totaal overige activa 231 36

  
ACTIVA TOTAAL 7.546 7.066

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 7.253 7.030

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 293 36
Totaal overige schulden 293 36

  
PASSIVA TOTAAL 7.546 7.066
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 3 
 Totaal rentebaten 1 3 
    
 Totaal rente (netto) 1 3 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 683 517 
 Totaal dividend 683 517 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.129 3.087 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 0 6 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 1.129 3.093 
    
 Valutarekeningen 1 -13 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 44 61 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 44 61 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 1.086 3.019 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Salaris personeel 0 12 0 10 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 8  0 6 
 Marketingkosten 84 0 57 0 
 Vergoedingen custodian 11 1 10 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 11 1 8 1 
 Overige kosten 0 4 0 5 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 106 29 75 25 
 Totaal beheerskosten  135  100 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 21 15 
 Totaal belasting 21 15 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 7.288 7.030 6.966 3.374 
 Emissies boekjaar 1.265 1.439 3.404 2.703 
 Aflossingen boekjaar 2.549 2.830 3.082 2.471 
 Overg. van winst- en verliesrek.    1.614    3.424 
      
 Totaal vermogen van de leden 6.004 7.253 7.288 7.030 
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Grootste deelnemingen
TURKIYE IS BANKASI-C 9,48% 

TURKIYE GARANTI BANKASI 8,63% 

AKBANK T.A.S. 6,68% 

TURKIYE HALK BANKASI 5,77% 

YAPI VE KREDI BANKASI 5,39% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiën 51,20% I  Nutsbedrijven 0,90% 
 

B  Industrie 16,80%  

C  Telecom 8,30%  

D  Consumer staples 7,90%  

E  Consumptiegoederen 5,20% 
 

 

F  Materialen 4,40% 
 

 

G  Energie 4,20% 
 

 

H  Contant 1,10% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) -3.652 5.133 -8.300 3.424 1.614 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 13.440 11.071 6.966 7.288 6.004 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 12.374 14.757 3.374 7.030 7.253 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 92,07 133,30 48,44 96,45 120,81 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark -14,99 51,39 -60,84 102,31 27,80 

- Fonds -13,08 44,77 -63,66 99,14 25,25 

Beheerskosten (in %) 1,58 1,60 1,78 1,86 1,80 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 16.057 7.951 6.246 5.248 2.778 

- Verkoop 8.955 9.825 8.744 5.087 4.176 

- Totaal 25.012 17.776 14.990 10.335 6.954 

Omzetsnelheid 0,45 0,43 0,77 0,44 0,14 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 87 83 88 61 44 

- Trans.kosten in % van verm. 0,62 0,57 1,21 1,15 0,59 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,74 1,10 0,18 0,34 0,27 

- Fonds 0,74 1,08 0,14 0,29 0,21 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 50,25 42,91 42,83 44,91 42,40 

- Fonds 50,42 43,14 43,36 45,19 42,73 
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Jyske Invest 

Global Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 593 549

Totaal rente en dividend 593 550
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 3.979 4.334
Valutarekeningen -61 1.128
Overige activa/passiva -1 -1.125
Transactiekosten 153 160
Totaal koerswinst en -
verlies 3.764 4.177
Totaal netto-inkomsten 4.357 4.727

 
4. Beheerskosten 387 292

Resultaat vóór 
belastingen 3.970 4.435

 
   5. Belasting 84 74

Nettojaarresultaat 3.886 4.361
 

Beschikbaar resultaat 3.886 4.361
 

Toegevoegd aan 
vermogen 3.886 4.361

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.658 500
Totaal liquide middelen 1.658 500

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 260 175
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 30.423 23.035
Totaal belangen 30.683 23.210 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 33 28
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 311 100
Totaal overige activa 344 128

  
ACTIVA TOTAAL 32.685 23.838

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 31.853 23.838

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 832 0
Totaal overige schulden 832 0

  
PASSIVA TOTAAL 32.685 23.838
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 4 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 589 547 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenlandse bedr. 0 2 
 Totaal dividend 593 549 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 79 15 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 3.889 4.297 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 11 22 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 3.979 4.334 
    
 Valutarekeningen -61 1.128 
    
 Overige activa/passiva -1 -1.125 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 153 160 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 153 160 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 3.764 4.177 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 1 
 Salaris personeel 0 41 0 36 
 Honorarium accountantscontrole 0 2 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 2 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 29  0 22 
 Marketingkosten 225 0 156 0 
 Vergoedingen custodian 21 2 17 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 40 3 28 3 
 Overige kosten 2 14 4 18 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 288 99 205 87 
 Totaal beheerskosten  387  292 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 84 74 
 Totaal belasting 84 74 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 14.330 23.838 12.292 16.085 
 Emissies boekjaar 5.929 9.882 4.593 6.615 
 Aflossingen boekjaar 3.510 5.753 2.555 3.223 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.886    4.361 
      
 Totaal vermogen van de leden 16.749 31.853 14.330 23.838 
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Grootste deelnemingen
APPLE INC 1,82% 

NESTLE SA-REG 1,76% 

CHEVRON CORP 1,52% 

MICROSOFT CORP 1,52% 

JPMORGAN CHASE & CO 1,45% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  VS 45,90% I  Brazilië 3,00% 
 

B  Overige 12,60% J  Israël 1,80% 
 

C  Euroland 9,60% K  Taiwan 1,40% 
 

D  Engeland 7,90%  

E  Japan 5,60% 
 

 

F  Zwitserland 4,80% 
 

 

G  Korea 4,10% 
 

 

H  China 3,30% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 7.168 3.201 -17.051 4.361 3.886 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 13.077 13.717 12.292 14.330 16.749 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 30.698 35.537 16.085 23.838 31.853 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 234,75 259,08 130,85 166,35 190,18 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 20,07 9,04 -42,20 34,63 12,67 

- Fonds 28,36 10,36 -49,49 27,13 14,33 

Beheerskosten (in %) 1,27 1,25 1,45 1,53 1,47 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 21.317 32.774 39.849 21.590 20.934 

- Verkoop 26.213 32.830 39.814 17.942 17.477 

- Totaal 47.530 65.604 79.663 39.532 38.411 

Omzetsnelheid 0,67 0,90 1,33 0,77 0,45 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 139 209 287 160 153 

- Trans.kosten in % van verm. 0,47 0,59 1,09 0,84 0,58 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,61 1,46 -0,20 0,04 0,09 

- Fonds 0,54 1,50 -0,18 -0,02 0,01 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 12,51 9,19 14,95 18,19 19,95 

- Fonds 13,85 10,11 17,97 19,99 21,36 
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Jyske Invest 

Emerging Market Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentelasten 0 1
2. Dividend 846 624

Totaal rente en dividend 846 623
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 4.748 12.007
Valutarekeningen -23 85
Overige activa/passiva 0 -1
Transactiekosten 292 286
Totaal koerswinst en -
verlies 4.433 11.805
Totaal netto-inkomsten 5.279 12.428

 
4. Beheerskosten 509 386

Resultaat vóór 
belastingen 4.770 12.042

 
   5. Belasting 79 60

Nettojaarresultaat 4.691 11.982
 

Beschikbaar resultaat 4.691 11.982
 

Toegevoegd aan 
vermogen 4.691 11.982

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 418 481
Totaal liquide middelen 418 481

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 32.790 27.725
Niet-beursgenot. belangen 
in buitenlandse bedrijven 96 112
Totaal belangen 32.886 27.837 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 24 25
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 88 0
Totaal overige activa 112 25

  
ACTIVA TOTAAL 33.416 28.343

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 33.416 28.343

PASSIVA TOTAAL 33.416 28.343
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 
    
 Rentelasten:   
 Overige rentelasten 0 1 
 Totaal rentelasten 0 1 
 Totaal rente (netto) 0 -1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 846 621 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenlandse bedr. 0 3 
 Totaal dividend 846 624 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 4.764 11.932 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. -16 75 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 4.748 12.007 
    
 Valutarekeningen -23 85 
    
 Overige activa/passiva 0 -1 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 292 286 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 292 286 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 4.433 11.805 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 1 
 Salaris personeel 0 46 0 40 
 Honorarium accountantscontrole 0 2 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 3 0 3 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 2 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 31  0 24 
 Marketingkosten 323 0 225 0 
 Vergoedingen custodian 30 2 31 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 44 4 31 3 
 Overige kosten 2 16 2 20 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 399 110 289 97 
 Totaal beheerskosten  509  386 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 79 60 
 Totaal belasting 79 60 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 12.282 28.343 11.902 15.080 
 Emissies boekjaar 1.637 3.918 1.835 3.595 
 Aflossingen boekjaar 1.543 3.536 1.455 2.314 
 Overg. van winst- en verliesrek.    4.691    11.982 
      
 Totaal vermogen van de leden 12.376 33.416 12.282 28.343 
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Grootste deelnemingen
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
PR 

4,05% 

VALE SA-SP PREF ADR 3,51% 

SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 2,98% 

CHINA MOBILE LTD 2,62% 

ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF 
ADR 

2,37% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  China 20,30% I  Zuid-Afrika 3,40% 
 

B  Overige 17,90% J  Mexico 2,30% 
 

C  Brazilië 15,70%  

D  Korea 12,70%  

E  India 8,80% 
 

 

F  Taiwan 7,00% 
 

 

G  Rusland 6,00% 
 

 

H  Indonesië 5,90% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 7.017 15.997 -27.119 11.982 4.691 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 15.760 16.011 11.902 12.282 12.376 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 31.507 49.730 15.080 28.343 33.416 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 199,92 310,61 126,70 230,78 270,01 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 32,17 39,39 -53,33 78,51 18,88 

- Fonds 28,99 55,37 -59,21 82,14 17,00 

Beheerskosten (in %) 1,57 1,54 1,78 1,81 1,74 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 25.435 33.644 36.858 19.784 25.898 

- Verkoop 23.570 31.452 42.455 18.833 25.865 

- Totaal 49.005 65.096 79.313 38.617 51.763 

Omzetsnelheid 0,63 0,68 0,97 0,76 0,76 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 211 244 324 286 292 

- Trans.kosten in % van verm. 0,70 0,63 0,97 1,33 1,00 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,26 1,79 0,30 0,54 0,47 

- Fonds 1,12 1,73 0,24 0,52 0,43 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 18,08 17,12 25,21 27,98 28,13 

- Fonds 19,28 18,74 27,56 29,92 29,65 
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Jyske Invest 

European Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 868 876

Totaal rente en dividend 868 877
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 2.795 5.460
Valutarekeningen 1 -26
Overige activa/passiva 0 -9
Transactiekosten 95 104
Totaal koerswinst en -
verlies 2.701 5.321
Totaal netto-inkomsten 3.569 6.198

 
4. Beheerskosten 332 326

Resultaat vóór 
belastingen 3.237 5.872

 
   5. Belasting 160 149

Nettojaarresultaat 3.077 5.723
 

Beschikbaar resultaat 3.077 5.723
 

Toegevoegd aan 
vermogen 3.077 5.723

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 177 205
Totaal liquide middelen 177 205

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 448 292
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 19.670 25.392
Totaal belangen 20.118 25.684 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 17 25
Totaal overige activa 17 25

  
ACTIVA TOTAAL 20.312 25.914

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 20.312 25.914

PASSIVA TOTAAL 20.312 25.914
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 9 5 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 859 871 
 Totaal dividend 868 876 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 235 22 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 2.541 5.399 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 19 39 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 2.795 5.460 
    
 Valutarekeningen 1 -26 
    
 Overige activa/passiva 0 -9 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 95 104 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 95 104 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 2.701 5.321 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 1 0 2 
 Salaris personeel 0 35 0 39 
 Honorarium accountantscontrole 0 2 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 2 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 2 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 24  0 24 
 Marketingkosten 195 0 179 0 
 Vergoedingen custodian 18 2 19 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 34 3 31 3 
 Overige kosten 0 12 1 20 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 247 85 230 96 
 Totaal beheerskosten  332  326 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 160 149 
 Totaal belasting 160 149 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 31.048 25.914 30.232 19.285 
 Emissies boekjaar 1.652 1.401 5.965 4.421 
 Aflossingen boekjaar 11.536 10.080 5.149 3.515 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.077    5.723 
      
 Totaal vermogen van de leden 21.164 20.312 31.048 25.914 
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Grootste deelnemingen
NESTLE SA-REG 3,69% 

HSBC HOLDINGS PLC 3,26% 

NOVARTIS AG-REG 2,59% 

TELEFONICA SA 2,18% 

ROCHE HOLDING AG-
GENUSSCHEIN 

2,15% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Financiën 19,90% I  Nutsbedrijven 4,10% 
 

B  Consumer staples 13,70% J  IT 3,30% 
 

C  Energie 11,50% K  Overige 0,80% 
 

D  Materialen 10,90%  

E  Gezondheidszorg 10,80% 
 

 

F  Industrie 9,50% 
 

 

G  Telecom 8,60% 
 

 

H  Consumptiegoederen 6,90% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 12.179 73 -22.694 5.723 3.077 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 53.364 45.198 30.232 31.048 21.164 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 66.702 56.240 19.285 25.914 20.312 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 125,00 124,43 63,79 83,46 95,97 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 19,61 2,69 -43,65 31,60 11,10 

- Fonds 21,38 -0,45 -48,73 30,84 14,99 

Beheerskosten (in %) 1,29 1,28 1,42 1,55 1,49 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 31.586 38.636 20.212 14.280 9.043 

- Verkoop 33.814 47.291 33.292 13.118 17.495 

- Totaal 65.400 85.927 53.504 27.398 26.538 

Omzetsnelheid 0,46 0,57 0,52 0,45 0,32 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 245 260 182 104 95 

- Trans.kosten in % van verm. 0,38 0,40 0,50 0,49 0,43 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,26 1,10 -0,18 0,06 -0,07 

- Fonds 0,19 0,99 -0,28 -0,03 -0,14 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 15,29 10,65 14,08 16,98 17,28 

- Fonds 16,75 11,36 15,97 18,01 18,16 
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Jyske Invest 

Far Eastern Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentelasten 2 0
2. Dividend 982 885

Totaal rente en dividend 980 885
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 5.527 13.159
Valutarekeningen -41 -1
Overige activa/passiva -1 1
Transactiekosten 395 142
Totaal koerswinst en -
verlies 5.090 13.017
Totaal netto-inkomsten 6.070 13.902

 
4. Beheerskosten 604 420

Resultaat vóór 
belastingen 5.466 13.482

 
   5. Belasting 76 54

Nettojaarresultaat 5.390 13.428
 

Beschikbaar resultaat 5.390 13.428
 

Toegevoegd aan 
vermogen 5.390 13.428

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 224 582
Totaal liquide middelen 224 582

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 38.202 30.437
Totaal belangen 38.202 30.437 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 6 12
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 104 97
Totaal overige activa 110 109

  
ACTIVA TOTAAL 38.536 31.128

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 38.445 30.944

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 91 184
Totaal overige schulden 91 184

  
PASSIVA TOTAAL 38.536 31.128
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 
    
 Rentelasten:   
 Overige rentelasten 2 0 
 Totaal rentelasten 2 0 
 Totaal rente (netto) -2 0 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 982 885 
 Totaal dividend 982 885 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 5.521 13.125 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 6 34 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 5.527 13.159 
    
 Valutarekeningen -41 -1 
    
 Overige activa/passiva -1 1 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 395 142 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 395 142 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 5.090 13.017 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 2 
 Salaris personeel 0 55 0 43 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 4 0 3 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 38  0 27 
 Marketingkosten 385 0 244 0 
 Vergoedingen custodian 34 3 35 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 52 4 33 3 
 Overige kosten 1 18 2 22 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 472 132 314 106 
 Totaal beheerskosten  604  420 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 76 54 
 Totaal belasting 76 54 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 6.286 30.944 6.009 15.911 
 Emissies boekjaar 1.690 8.269 901 3.648 
 Aflossingen boekjaar 1.247 6.158 624 2.043 
 Overg. van winst- en verliesrek.    5.390    13.428 
      
 Totaal vermogen van de leden 6.729 38.445 6.286 30.944 
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Grootste deelnemingen
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 3,94% 

CHINA MOBILE LTD 3,23% 

TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFAC 

3,20% 

CNOOC LTD 2,91% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,30% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  China 29,10% I  Overige 3,10% 
 

B  Korea 18,70% J  Maleisië 2,20% 
 

C  India 12,90%  

D  Taiwan 11,40%  

E  Hongkong 8,80% 
 

 

F  Indonesië 6,10% 
 

 

G  Singapore 4,30% 
 

 

H  Thailand 3,40% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 10.057 17.068 -27.682 13.428 5.390 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 9.013 8.778 6.009 6.286 6.730 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 37.528 54.011 15.911 30.944 38.445 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 416,36 615,30 264,78 492,27 571,27 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 33,32 40,13 -52,38 72,07 19,62 

- Fonds 34,55 47,78 -56,97 85,92 16,05 

Beheerskosten (in %) 1,59 1,54 1,81 1,81 1,72 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 20.931 33.363 24.095 13.255 39.681 

- Verkoop 23.803 32.788 33.191 11.735 37.753 

- Totaal 44.734 66.151 57.286 24.990 77.434 

Omzetsnelheid 0,48 0,56 0,67 0,40 0,90 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 210 270 249 142 395 

- Trans.kosten in % van verm. 0,59 0,58 0,79 0,61 1,12 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,05 1,61 0,20 0,49 0,48 

- Fonds 0,99 1,61 0,18 0,51 0,47 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 16,70 16,34 23,68 26,76 27,10 

- Fonds 18,49 17,86 25,55 28,56 28,56 
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Jyske Invest 

Latin American Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 3 3
2. Dividend 1.399 1.053

Totaal rente en dividend 1.402 1.056
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 3.792 13.448
Valutarekeningen 2 -1
Overige activa/passiva 12 2
Transactiekosten 350 152
Totaal koerswinst en -
verlies 3.456 13.297
Totaal netto-inkomsten 4.858 14.353

 
4. Beheerskosten 610 411

Resultaat vóór 
belastingen 4.248 13.942

 
   5. Belasting 87 62

Nettojaarresultaat 4.161 13.880
 

Beschikbaar resultaat 4.161 13.880
 

Toegevoegd aan 
vermogen 4.161 13.880

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
USD 

1.000 
USD 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 657 711
Totaal liquide middelen 657 711

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 39.300 31.366
Niet-beursgenot. belangen 
in buitenlandse bedrijven 283 122
Totaal belangen 39.583 31.488 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 197 102
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 11 0
Totaal overige activa 208 102

  
ACTIVA TOTAAL 40.448 32.301

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 40.448 32.301

PASSIVA TOTAAL 40.448 32.301
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 Noten   

  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 3 3 
 Totaal rentebaten 3 3 
    
 Totaal rente (netto) 3 3 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.397 1.046 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenlandse bedr. 2 7 
 Totaal dividend 1.399 1.053 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 3.630 13.218 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 162 230 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 3.792 13.448 
    
 Valutarekeningen 2 -1 
    
 Overige activa/passiva 12 2 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 350 152 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 350 152 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 3.456 13.297 
      
  2010 2010 2009 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 2 0 2 
 Salaris personeel 0 55 0 42 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 4 0 3 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 38  0 26 
 Marketingkosten 388 0 243 0 
 Vergoedingen custodian 35 3 30 2 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 53 4 33 4 
 Overige kosten 1 19 1 21 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 477 133 307 104 
 Totaal beheerskosten  610  411 
    
  2010 2009 
  USD 1.000 USD 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 87 62 
 Totaal belasting 87 62 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 5.979 32.301 5.202 14.759 
 Emissies boekjaar 2.353 12.998 1.111 4.846 
 Aflossingen boekjaar 1.715 9.012 334 1.184 
 Overg. van winst- en verliesrek.    4.161    13.880 
      
 Totaal vermogen van de leden 6.617 40.448 5.979 32.301 
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Grootste deelnemingen
VALE SA-SP PREF ADR 9,43% 

AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 7,98% 

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
PR 

6,49% 

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,82% 

CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF 4,52% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van USD 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Brazilië 67,80%  

B  Mexico 18,70%  

C  Peru 4,60%  

D  Chili 4,20%  

E  Overige 2,40% 
 

 

F  Colombia 2,30% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (USD 1.000) 5.393 9.872 -17.051 13.880 4.161 

Geplaatst kapitaal (USD 1.000) 5.975 7.006 5.202 5.979 6.617 

Vermogen van de leden (USD 1.000) 22.343 37.794 14.759 32.301 40.448 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in USD per recht van deelneming 373,93 539,42 283,74 540,28 611,27 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 42,89 43,21 -49,56 102,19 17,33 

- Fonds 43,65 44,26 -47,40 90,41 13,14 

Beheerskosten (in %) 1,55 1,52 1,75 1,79 1,73 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (USD 1.000):      

- Aankoop 13.939 17.250 13.118 12.884 20.794 

- Verkoop 6.195 11.798 17.269 9.478 16.831 

- Totaal 20.134 29.048 30.387 22.362 37.625 

Omzetsnelheid 0,07 0,31 0,16 0,35 0,21 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (USD 1.000):      

- Trans.kosten totaal 8 111 96 152 350 

- Trans.kosten in % van verm. 0,04 0,36 0,33 0,66 0,99 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,13 1,92 0,58 0,80 0,65 

- Fonds 1,06 1,82 0,59 0,81 0,63 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 25,25 20,87 28,28 30,51 30,27 

- Fonds 25,05 21,28 28,36 30,17 30,16 
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Jyske Invest 

Eastern European Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 473 780

Totaal rente en dividend 473 781
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 3.344 4.950
Valutarekeningen -6 18
Overige activa/passiva -3 -10
Transactiekosten 53 54
Totaal koerswinst en -
verlies 3.282 4.904
Totaal netto-inkomsten 3.755 5.685

 
4. Beheerskosten 274 198

Resultaat vóór 
belastingen 3.481 5.487

 
   5. Belasting 52 46

Nettojaarresultaat 3.429 5.441
 

Beschikbaar resultaat 3.429 5.441
 

Toegevoegd aan 
vermogen 3.429 5.441

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 156 254
Totaal liquide middelen 156 254

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 16.598 12.818
Niet-beursgenot. belangen 
in buitenlandse bedrijven 299 489
Totaal belangen 16.897 13.307 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 21 67
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 107 0
Totaal overige activa 128 67

  
ACTIVA TOTAAL 17.181 13.628

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 17.079 13.628

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 102 0
Totaal overige schulden 102 0

  
PASSIVA TOTAAL 17.181 13.628
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 473 780 
 Totaal dividend 473 780 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 3.345 4.971 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. -1 -21 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 3.344 4.950 
    
 Valutarekeningen -6 18 
    
 Overige activa/passiva -3 -10 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 53 54 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 53 54 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 3.282 4.904 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 25 0 19 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 17  0 12 
 Marketingkosten 172 0 118 0 
 Vergoedingen custodian 14 1 13 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 23 2 16 2 
 Overige kosten 6 9 3 10 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 215 59 150 48 
 Totaal beheerskosten  274  198 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 52 46 
 Totaal belasting 52 46 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 3.391 13.628 3.645 8.649 
 Emissies boekjaar 453 2.012 425 1.277 
 Aflossingen boekjaar 442 1.990 679 1.739 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.429    5.441 
      
 Totaal vermogen van de leden 3.402 17.079 3.391 13.628 
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Grootste deelnemingen
SBERBANK-UNSPON GDR REG S 9,84% 

GAZPROM OAO-SPON ADR 8,13% 

LUKOIL OAO-SPON ADR 8,02% 

MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 5,50% 

TURKIYE GARANTI BANKASI 3,55% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Rusland 58,70%  

B  Hongarije 19,30%  

C  Polen 11,20%  

D  Tsjechië 4,20%  

E  Wit-Rusland 3,40% 
 

 

F  Cyprus 1,70% 
 

 

G  Overige 1,50% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 11.722 5.858 -19.950 5.441 3.429 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 7.224 5.521 3.645 3.391 3.402 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 40.285 36.690 8.649 13.628 17.079 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 557,68 664,60 237,30 401,92 502,05 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 38,60 17,00 -65,31 84,14 26,18 

- Fonds 39,16 19,17 -64,29 69,38 24,91 

Beheerskosten (in %) 1,57 1,59 1,71 1,86 1,76 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 14.318 18.030 12.705 4.546 5.232 

- Verkoop 15.117 27.538 19.595 5.080 5.139 

- Totaal 29.435 45.568 32.300 9.626 10.371 

Omzetsnelheid 0,18 0,48 0,45 0,29 0,19 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 60 164 109 54 53 

- Trans.kosten in % van verm. 0,15 0,46 0,46 0,51 0,34 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 1,15 1,43 0,16 0,40 0,23 

- Fonds 1,05 1,37 0,14 0,36 0,20 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 23,89 21,13 28,39 31,87 30,29 

- Fonds 23,99 21,51 28,72 31,01 29,32 
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Jyske Invest 

Global Real Estate Equities 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 0 1
2. Dividend 332 264

Totaal rente en dividend 332 265
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 1.808 2.671
Afgeleide financiële instr. 1  3
Valutarekeningen 24 1.563
Overige activa/passiva 0 -1.552
Transactiekosten 23 33
Totaal koerswinst en -
verlies 1.810 2.652
Totaal netto-inkomsten 2.142 2.917

 
4. Beheerskosten 131 116

Resultaat vóór 
belastingen 2.011 2.801

 
   5. Belasting 30 32

Nettojaarresultaat 1.981 2.769
 

Beschikbaar resultaat 1.981 2.769
 

Toegevoegd aan 
vermogen 1.981 2.769

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 70 22
Totaal liquide middelen 70 22

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 9.240 8.317
Totaal belangen 9.240 8.317 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 0 1
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 0 1

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 28 24
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 2
Totaal overige activa 28 26

  
ACTIVA TOTAAL 9.338 8.366

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 9.338 8.364

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 2
Totaal overige schulden 0 2

  
PASSIVA TOTAAL 9.338 8.366
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Totaal rentebaten 0 1 
    
 Totaal rente (netto) 0 1 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 332 264 
 Totaal dividend 332 264 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.808 2.574 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenl. bedr. 0 97 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 1.808 2.671 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Warrants 1 3 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. 1 3 
    
 Valutarekeningen 24 1.563 
    
 Overige activa/passiva 0 -1.552 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 23 19 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 23 19 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 1.810 2.652 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 14 0 14 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 9  0 8 
 Marketingkosten 76 0 62 0 
 Vergoedingen custodian 8 1 8 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 13 1 11 1 
 Overige kosten 0 5 1 7 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 97 34 82 34 
 Totaal beheerskosten  131  116 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 30 32 
 Totaal belasting 30 32 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 14.157 8.364 15.489 6.284 
 Emissies boekjaar 699 469 2.501 1.183 
 Aflossingen boekjaar 2.222 1.476 3.833 1.872 
 Overg. van winst- en verliesrek.    1.981    2.769 
      
 Totaal vermogen van de leden 12.634 9.338 14.157 8.364 
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Grootste deelnemingen
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,71% 

SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,94% 

VORNADO REALTY TRUST 3,43% 

BR MALLS PARTICIPACOES SA 3,11% 

MITSUI FUDOSAN CO LTD 2,95% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  VS 39,20% I  Australië 3,40% 
 

B  Hongkong 12,00% J  Canada 3,20% 
 

C  Japan 10,70% K  China 3,10% 
 

D  Overige 7,60%  

E  Engeland 6,10% 
 

 

F  Singapore 5,30% 
 

 

G  Brazilië 4,80% 
 

 

H  Frankrijk 4,60% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

  2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000)  *-5.408 -8.866 2.769 1.981 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000)  27.200 15.489 14.157 12.634 

Vermogen van de leden (EUR 1.000)  22.126 6.285 8.364 9.338 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming  81,35 40,57 59,08 73,91 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark  *-17,79 -45,48 32,86 27,95 

- Fonds  *-18,65 -50,12 45,62 25,10 

Beheerskosten (in %)  *0,78 1,42 1,59 1,48 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop  *36.840 4.444 4.621 3.355 

- Verkoop  *10.104 10.478 5.184 4.255 

- Totaal  *46.944 14.922 9.805 7.610 

Omzetsnelheid  *0,26 0,26 0,44 0,31 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal  *0 61 19 23 

- Trans.kosten in % van verm.  *0,00 0,46 0,26 0,26 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark  1,08 -0,04 0,03 0,01 

- Fonds  1,07 -0,14 0,03 -0,01 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark  12,94 19,01 22,54 22,38 

- Fonds  12,80 19,46 23,47 23,29 

      

 

*2007 betreft een periode van minder dan 12 maanden 
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Jyske Invest 

Income Strategy 
 

Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 435 370
Totaal rente en dividend 435 370

  
2. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 648 -43
Belangen 436 1.296
Afgeleide financiële instr. -678  166
Valutarekeningen 28 -13
Transactiekosten 11 6
Totaal koerswinst en -
verlies 423 1.400
Totaal netto-inkomsten 858 1.770

  
3. Beheerskosten 135 126

Resultaat vóór 
belastingen 723 1.644

  
Nettojaarresultaat 723 1.644

  
Beschikbaar resultaat 723 1.644

  
Toegevoegd aan 
vermogen 723 1.644

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

4. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 626 312
Totaal liquide middelen 626 312

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 249 0
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 10.767 9.943
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.356 421
Totaal obligaties 12.372 10.364

Belangen:   
Bew. deeln. andere DK bel. 4.085 3.500
Totaal belangen 4.085 3.500 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 14 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 8 77
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 22 77

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 185 181
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 242
Totaal overige activa 185 423

  
ACTIVA TOTAAL 17.290 14.676

  
PASSIVA   

  
5. Vermogen van de leden 17.096 14.524

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  2 51
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 192 2
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 194 53

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 99
Totaal overige schulden 0 99

  
PASSIVA TOTAAL 17.290 14.676
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 422 368 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 13 1 
 Totaal rentebaten 435 370 
    
 Totaal rente (netto) 435 370 
    

2. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 3 0 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 559 -59 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 86 16 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 648 -43 
    
 Belangen:   
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 436 1.296 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 436 1.296 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -718 92 
 Rentetermijntransacties/-futures 40 74 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -678 166 
    
 Valutarekeningen 28 -13 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 11 6 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 11 6 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 423 1.400 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

3. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 25 0 25 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 2 
 Ov. honoraria accountants 0 2 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 1 
 Kantoorkosten e.d. 0 0 0 1 
 IT-kosten 0 17  0 15 
 Marketingkosten 50 0 43 0 
 Vergoedingen custodian 8 1 8 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 16 2 13 2 
 Overige kosten 1 9 0 13 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 75 60 64 62 
 Totaal beheerskosten  135  126 
    
      

4. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

5. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 42.160 14.524 44.668 13.582 
 Emissies boekjaar 11.445 4.148 5.672 1.879 
 Aflossingen boekjaar 6.355 2.299 8.180 2.581 
 Overg. van winst- en verliesrek.    723    1.644 
      
 Totaal vermogen van de leden 47.250 17.096 42.160 14.524 
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

14,34% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

9,56% 

1,375 TII 15-07-2018 7,98% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 5,48% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 4,67% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Obligatiedeel 99,30%  

B  Overige 0,70%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 288 443 -843 1.644 723 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 82.177 55.287 44.668 42.159 47.250 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 25.865 17.779 13.582 14.524 17.096 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 31,48 32,16 30,41 34,45 36,18 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 2,13 4,22 4,24 7,68 5,80 

- Fonds 1,45 2,17 -5,44 13,30 5,03 

Beheerskosten (in %) 0,70 0,69 0,83 0,93 0,85 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 11.069 11.859 7.546 4.777 9.101 

- Verkoop 16.066 17.940 11.999 5.200 6.883 

- Totaal 27.135 29.799 19.545 9.977 15.984 

Omzetsnelheid 0,17 0,45 0,47 0,19 0,31 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 0 3 5 6 11 

- Trans.kosten in % van verm. 0,00 0,01 0,03 0,04 0,07 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,10 0,12 0,34 0,54 0,53 

- Fonds 0,04 -0,13 -0,42 0,06 0,05 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 3,38 3,05 3,51 3,52 3,38 

- Fonds 2,75 2,50 3,91 4,51 4,61 
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Jyske Invest 

Stable Strategy 
Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 1.879 1.510

2. Dividend 415 455
Totaal rente en dividend 2.294 1.965

  
3. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 2.490 -464
Belangen 5.656 5.726
Afgeleide financiële instr. -3.069  801
Valutarekeningen 168 36
Overige activa/passiva 0 -7
Transactiekosten 246 227
Totaal koerswinst en -
verlies 4.999 5.865
Totaal netto-inkomsten 7.293 7.830

  
4. Beheerskosten 731 654

Resultaat vóór 
belastingen 6.562 7.176

  
   5. Belasting 67 78

Nettojaarresultaat 6.495 7.098
  

Beschikbaar resultaat 6.495 7.098
  

Toegevoegd aan 
vermogen 6.495 7.098

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 3.448 840
Totaal liquide middelen 3.448 840

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 951 0
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 44.661 42.704
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 4.852 1.963
Totaal obligaties 50.464 44.667

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 501 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 24.058 14.627
Bew. deeln. andere DK bel. 7.788 10.535
Totaal belangen 32.347 25.162 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 51 1
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 44 297
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 95 298

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 841 784
Overige tegoeden 291 0
Totaal overige activa 1.132 784

  
ACTIVA TOTAAL 87.486 71.751

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 86.350 70.943

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  5 184
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 1.131 17
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 1.136 201

Overige schulden:   
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 0 607
Totaal overige schulden 0 607

  
PASSIVA TOTAAL 87.486 71.751
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 4 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 1 0 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 1.814 1.498 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 64 8 
 Totaal rentebaten 1.879 1.510 
    
 Totaal rente (netto) 1.879 1.510 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 415 455 
 Totaal dividend 415 455 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 12 0 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 2.054 -555 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 424 91 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 2.490 -464 
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 23 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 4.895 2.591 
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 738 3.135 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 5.656 5.726 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -3.599 500 
 Rentetermijntransacties/-futures 530 186 
 Forwards/futures aandelen 0 115 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -3.069 801 
    
 Valutarekeningen 168 36 
    
 Overige activa/passiva 0 -7 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 246 227 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 246 227 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 4.999 5.865 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 1 
 Salaris directie 0 5 0 5 
 Salaris personeel 0 118 0 119 
 Honorarium accountantscontrole 0 6 0 6 
 Ov. honoraria accountants 0 8 0 7 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 6 0 4 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 2 
 IT-kosten 0 80  0 72 
 Marketingkosten 327 0 257 0 
 Vergoedingen custodian 43 7 36 6 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 75 9 64 10 
 Overige kosten 2 41 3 62 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 447 284 360 294 
 Totaal beheerskosten  731  654 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 67 78 
 Totaal belasting 67 78 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 58.526 70.943 59.452 64.328 
 Emissies boekjaar 11.075 14.262 6.030 7.104 
 Aflossingen boekjaar 4.341 5.350 6.956 7.587 
 Overg. van winst- en verliesrek.    6.495    7.098 
      
 Totaal vermogen van de leden 65.260 86.350 58.526 70.943 
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

7,30% 

1,375 TII 15-07-2018 5,37% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 4,12% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,90% 

6 ITALY 22-02-2011 (INTL) 3,37% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Traditionele obligaties 55,20%  

B  Noord-Amerika 15,10%  

C  Hoogrenderende obligaties 15,00%  

D  Europa 9,90%  

E  Latijns-Amerika 3,10% 
 

 

F  Overige 1,70% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 2.808 3.825 -10.579 7.098 6.495 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 54.487 69.188 59.451 58.526 65.260 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 64.122 85.472 64.328 70.943 86.350 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 117,68 123,54 108,20 121,22 132,32 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 4,05 4,84 -6,12 11,47 6,54 

- Fonds 7,05 4,98 -12,41 12,03 9,16 

Beheerskosten (in %) 0,88 0,87 1,01 1,02 0,97 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 55.942 64.608 63.154 48.685 56.389 

- Verkoop 11.179 47.470 73.938 45.818 48.880 

- Totaal 67.121 112.078 137.092 94.503 105.269 

Omzetsnelheid 0,28 0,56 0,73 0,61 0,57 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 22 137 250 227 246 

- Trans.kosten in % van verm. 0,05 0,17 0,32 0,35 0,33 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,16 0,70 0,13 0,37 0,22 

- Fonds 0,32 0,94 -0,01 0,25 0,15 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 4,36 3,56 4,56 5,05 4,88 

- Fonds 4,70 3,76 5,31 6,12 6,02 
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Jyske Invest  

Balanced Strategy 
Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 676 637

2. Dividend 423 458
Totaal rente en dividend 1.099 1.095

  
3. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 1.065 -36
Belangen 5.554 3.975
Afgeleide financiële instr. -1.807  325
Valutarekeningen 303 -43
Overige activa/passiva 0 -6
Transactiekosten 218 215
Totaal koerswinst en -
verlies 4.897 4.000
Totaal netto-inkomsten 5.996 5.095

  
4. Beheerskosten 626 525

Resultaat vóór 
belastingen 5.370 4.570

  
   5. Belasting 69 78

Nettojaarresultaat 5.301 4.492
  

Beschikbaar resultaat 5.301 4.492
  

Toegevoegd aan 
vermogen 5.301 4.492

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 3.299 868
Totaal liquide middelen 3.299 868

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 408 0
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 18.644 17.821
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 2.354 911
Totaal obligaties 21.406 18.732

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 520 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 25.278 16.136
Bew. deeln. andere DK bel. 5.207 3.862
Totaal belangen 31.005 19.998 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 37 1
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 27 131
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 64 132

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 334 335
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 108 135
Totaal overige activa 442 470

  
ACTIVA TOTAAL 56.216 40.200

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 55.505 40.086

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  5 102
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 706 12
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 711 114

PASSIVA TOTAAL 56.216 40.200
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 3 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 1 0 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 648 631 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 26 3 
 Totaal rentebaten 676 637 
    
 Totaal rente (netto) 676 637 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 423 458 
 Totaal dividend 423 458 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 5 0 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 871 -70 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 189 34 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 1.065 -36 
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 23 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 5.066 2.850 
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 465 1.125 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 5.554 3.975 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -2.190 147 
 Rentetermijntransacties/-futures 383 103 
 Forwards/futures aandelen 0 75 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -1.807 325 
    
 Valutarekeningen 303 -43 
    
 Overige activa/passiva 0 -6 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 218 215 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 218 215 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 4.897 4.000 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 1 
 Salaris directie 0 3 0 3 
 Salaris personeel 0 72 0 67 
 Honorarium accountantscontrole 0 4 0 3 
 Ov. honoraria accountants 0 5 0 4 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 2 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 49  0 40 
 Marketingkosten 356 0 282 0 
 Vergoedingen custodian 27 4 22 3 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 68 6 54 5 
 Overige kosten 2 25 3 35 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 453 173 361 164 
 Totaal beheerskosten  626  525 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 69 78 
 Totaal belasting 69 78 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 41.428 40.086 42.227 36.077 
 Emissies boekjaar 16.494 16.867 6.644 5.968 
 Aflossingen boekjaar 6.718 6.749 7.443 6.451 
 Overg. van winst- en verliesrek.    5.301    4.492 
      
 Totaal vermogen van de leden 51.204 55.505 41.428 40.086 
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,73% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,65% 

1,375 TII 15-07-2018 4,27% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,12% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 2,69% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Traditionele obligaties 40,40% I  Overige 0,60% 
 

B  Noord-Amerika 22,60%  

C  Europa 14,80%  

D  Hoogrenderende obligaties 9,40%  

E  Latijns-Amerika 4,70% 
 

 

F  Verre Oosten 3,90% 
 

 

G  Azië 2,70% 
 

 

H  Oost-Europa/Afrika 0,90% 
 

 

 

 

  

80,00
85,00
90,00
95,00

100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00

Waardeontwikkeling

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D E F G H I

Vermogensverdeling



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 183 

Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 3.311 3.902 -15.354 4.492 5.301 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 38.663 57.224 42.227 41.428 51.204 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 40.347 64.376 36.077 40.086 55.505 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 104,36 112,50 85,44 96,76 108,40 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 5,98 5,42 -15,69 15,23 7,18 

- Fonds 12,69 7,80 -24,06 13,26 12,03 

Beheerskosten (in %) 1,16 1,14 1,28 1,46 1,37 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 32.267 58.311 61.616 35.970 39.046 

- Verkoop 12.403 39.215 73.894 35.637 30.981 

- Totaal 44.670 97.526 135.510 71.607 70.027 

Omzetsnelheid 0,40 0,70 0,94 0,82 0,52 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 55 150 288 215 218 

- Trans.kosten in % van verm. 0,19 0,28 0,52 0,60 0,47 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,08 0,92 -0,01 0,22 0,05 

- Fonds 0,25 1,23 0,05 0,22 0,07 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 7,44 5,16 6,61 7,70 7,72 

- Fonds 8,68 6,11 8,53 9,50 9,38 
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Jyske Invest  

Balanced Strategy (NOK) 
Winst- en verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
NOK 

1.000 
NOK 

1.000 
1. Rente en dividend:   

Rentebaten 450 522
2. Dividend 318 402

Totaal rente en dividend 768 924
  

3. Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 463 -2.133
Belangen 2.488 1.522
Afgeleide financiële instr. 133  4.455
Valutarekeningen -49 -75
Transactiekosten 231 326
Totaal koerswinst en -
verlies 2.804 3.443
Totaal netto-inkomsten 3.572 4.367

  
4. Beheerskosten 451 512

Resultaat vóór 
belastingen 3.121 3.855

  
   5. Belasting 53 71

Nettojaarresultaat 3.068 3.784
  

Beschikbaar resultaat 3.068 3.784
  

Toegevoegd aan 
vermogen 3.068 3.784

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
NOK 

1.000 
NOK 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.616 510
Totaal liquide middelen 2.616 510

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 636 0
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 9.860 16.396
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 1.120 581
Totaal obligaties 11.616 16.977

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 308 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 14.481 14.493
Bew. deeln. andere DK bel. 2.577 3.459
Totaal belangen 17.366 17.952 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 11 2
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 451 535
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 462 537

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 204 262
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 585 0
Totaal overige activa 789 262

  
ACTIVA TOTAAL 32.849 36.238

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 32.760 36.230

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  86 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 3 8
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 89 8

PASSIVA TOTAAL 32.849 36.238
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 Noten   

  2010 2009 
  NOK 1.000 NOK 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 9 13 
 Beursgenoteerde obl. Deense emittenten 1 0 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 427 507 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 13 2 
 Totaal rentebaten 450 522 
    
 Totaal rente (netto) 450 522 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 318 402 
 Totaal dividend 318 402 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten -1 0 
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 444 -2.153 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 20 20 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 463 -2.133 
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven -8 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 2.331 852 
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 165 670 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 2.488 1.522 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen 160 4.463 
 Rentetermijntransacties/-futures -27 0 
 Forwards/futures aandelen 0 -8 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. 133 4.455 
    
 Valutarekeningen -49 -75 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 232 326 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 232 326 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 2.804 3.443 
      
  2010 2010 2009 2009 
  NOK 1.000 NOK 1.000 NOK 1.000 NOK 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 1 
 Salaris directie 0 2 0 3 
 Salaris personeel 0 49 0 58 
 Honorarium accountantscontrole 0 3 0 4 
 Ov. honoraria accountants 0 3 0 5 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 3 0 2 
 Kantoorkosten e.d. 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 33  0 36 
 Marketingkosten 252 0 260 0 
 Vergoedingen custodian 27 3 23 4 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 48 4 50 5 
 Overige kosten 4 18 28 32 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 331 120 361 151 
 Totaal beheerskosten  451  512 
    
  2010 2009 
  NOK 1.000 NOK 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 53 71 
 Totaal belasting 53 71 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 41.247 36.230 29.043 23.218 
 Emissies boekjaar 16.100 14.869 40.784 32.069 
 Aflossingen boekjaar 23.815 21.407 28.580 22.841 
 Overg. van winst- en verliesrek.    3.068    3.784 
      
 Totaal vermogen van de leden 33.532 32.760 41.247 36.230 
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Grootste deelnemingen
1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 5,26% 

4,25 KFW 04-07-2014 (INTL) 4,45% 

Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,00% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

3,85% 

1,375 TII 15-07-2018 3,44% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van NOK 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Traditionele obligaties 36,00%  

B  Gevestigde obligatiemarkten 
35,40% 

 

C  Overige 15,80%  

D  Nieuwe aandelenmarkten 8,90%  

E  Hoogrenderende obligaties 3,90% 
 

 

  

  

  

 

 

  

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00
Waardeontwikkeling

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D E

Vermogensverdeling



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 188 

Kerncijfers en kengetallen 
 

   2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (NOK 1.000)   *-4.205 3.784 3.068 

Geplaatst kapitaal (NOK 1.000)   29.042 41.247 33.532 

Vermogen van de leden (NOK 1.000)   23.218 36.230 32.760 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in NOK per recht van deelneming   79,94 87,84 97,70 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark   *-14,16 15,23 7,18 

- Fonds   *-20,06 9,87 11,23 

Beheerskosten (in %)   *0,96 1,56 1,43 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (NOK 1.000):      

- Aankoop   *42.824 51.891 27.055 

- Verkoop   *22.008 38.858 35.671 

- Totaal   *64.832 90.749 62.726 

Omzetsnelheid   *0,36 0,46 0,44 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (NOK 1.000):      

- Trans.kosten totaal   *141 326 232 

- Trans.kosten in % van verm.   *0,67 1,00 0,73 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark   -0,01 0,22 0,05 

- Fonds   -0,15 -0,05 -0,11 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark   6,61 7,70 7,72 

- Fonds   8,62 9,69 9,82 

      

 

*2008 betreft een periode van minder dan 12 maanden 
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Jyske Invest 

Balanced Strategy (GBP) 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 
GBP 1.000 

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 14 

2. Dividend 6 
Totaal rente en dividend 20 

  
3. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties -14 
Belangen 184 
Afgeleide financiële instr. -173  
Valutarekeningen 4 
Transactiekosten 23 
Totaal koerswinst en -
verlies -22 
Totaal netto-inkomsten -2 

  
4. Beheerskosten 21 

Resultaat vóór 
belastingen -23 

  
   5. Belasting 1 

Nettojaarresultaat -24 
  

Beschikbaar resultaat -24 
  

Toegevoegd aan 
vermogen -24 

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 
GBP 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 956 
Totaal liquide middelen 956 

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. Deense 
emittenten 186 
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 2.861 
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 342 
Totaal obligaties 3.389 

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 84 
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 4.125 
Bew. deeln. andere DK bel. 782 
Totaal belangen 4.991 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 10 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 1 
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 11 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 54 
Overige tegoeden 9 
Totaal overige activa 63 

  
ACTIVA TOTAAL 9.410 

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 9.253 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten  18 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 139 
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 157 

PASSIVA TOTAAL 9.410 
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 Noten   

  2010  
  GBP 1.000  

1. Rentebaten:   
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 13  
 Niet-beursgenoteerde obligaties 1  
 Totaal rentebaten 14  
    
 Totaal rente (netto) 14  
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 6  
 Totaal dividend 6  
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. Deense emittenten 4  
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten -15  
 Niet-beursgenoteerde obligaties -3  
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties -14  
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven -4  
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 191  
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. -3  
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 184  
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -145  
 Rentetermijntransacties/-futures -28  
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -173  
    
 Valutarekeningen 4  
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 23  
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 23  
    
 Totaal koerswinst en -verlies -22  
      
  2010 2010   
  GBP 1.000 GBP 1.000   
  Dir. kosten Aandeel in   
  van fonds gem. kosten   

4. Beheerskosten:     
 Salaris personeel 0 3   
 Ov. honoraria accountants 0 1   
 IT-kosten 0 1    
 Marketingkosten 9 0   
 Vergoedingen custodian 1 0   
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 2 0   
 Overige kosten 3 1   
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 15 6   
 Totaal beheerskosten  21   
    
  2010  
  GBP 1.000  

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 1  
 Totaal belasting 1  
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010   
   Bedrag in   
  In oml. zijnde GBP 1.000   
  bewijzen van Vermogens-   
  GBP 1.000 waarde   

7. Vermogen van de leden:     
 Emissies boekjaar 9.321 9.277   
 Overg. van winst- en verliesrek.    -24   
      
 Totaal vermogen van de leden 9.321 9.253   
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,26% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,19% 

1,375 TII 15-07-2018 3,71% 

3,75 NBHSS 25-10-2011 (EMTN) 2,85% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 2,68% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van GBP 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Gevestigde aandelenmarkten 
37,60% 

 

B  Traditionele obligaties 37,20%  

C  Overige 8,80%  

D  Hoogrenderende obligaties 8,50%  

E  Nieuwe aandelenmarkten 7,90% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

     2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (GBP 1.000)     *-24 

Geplaatst kapitaal (GBP 1.000)     9.321 

Vermogen van de leden (GBP 1.000)     9.254 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in GBP per recht van deelneming     99,28 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark     *-0,23 

- Fonds     *-0,72 

Beheerskosten (in %)     *0,25 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (GBP 1.000):      

- Aankoop     *8.385 

- Verkoop     *178 

- Totaal     *8.563 

Omzetsnelheid     *0,03 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (GBP 1.000):      

- Trans.kosten totaal     *23 

- Trans.kosten in % van verm.     *0,27 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark     0,05 

- Fonds     0,05 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark     7,72 

- Fonds     7,72 

      

 

*2010 betreft een periode van minder dan 12 maanden 
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Jyske Invest 

Dynamic Strategy 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009 
EUR 1.000 EUR 1.000

1. Rente en dividend:   
Rentebaten 96 95

2. Dividend 175 184
Totaal rente en dividend 271 279

  
3. Koerswinst en -verlies:   

Obligaties 242 -1
Belangen 2.205 1.588
Afgeleide financiële instr. -731  98
Valutarekeningen 26 -18
Overige activa/passiva 0 -5
Transactiekosten 88 86
Totaal koerswinst en -
verlies 1.654 1.576
Totaal netto-inkomsten 1.925 1.855

  
4. Beheerskosten 182 152

Resultaat vóór 
belastingen 1.743 1.703

  
   5. Belasting 28 32

Nettojaarresultaat 1.715 1.671
  

Beschikbaar resultaat 1.715 1.671
  

Toegevoegd aan 
vermogen 1.715 1.671

  
 

Balans per Ultimo  
2010   

Noot 2010 2009 
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 1.036 368
Totaal liquide middelen 1.036 368

Obligaties: 
Beursgenoteerde obl. buitenl. 
emittenten 2.352 2.991
Niet-beursgenoteerde 
obligaties 319 0
Totaal obligaties 2.671 2.991

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 206 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 9.791 6.833
Bew. deeln. andere DK bel. 1.439 1.156
Totaal belangen 11.436 7.989 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 5 0
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 6 27
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 11 27

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 41 56
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 63 0
Totaal overige activa 104 56

  
ACTIVA TOTAAL 15.258 11.431

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 14.988 11.427

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 270 4
Totaal afgeleide financiële 
instrumenten 270 4

PASSIVA TOTAAL 15.258 11.431
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 1 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 93 94 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 2 0 
 Totaal rentebaten 96 95 
    
 Totaal rente (netto) 96 95 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 175 184 
 Totaal dividend 175 184 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 215 -5 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 27 4 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 242 -1 
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 8 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 2.059 1.232 
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 138 356 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 2.205 1.588 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -756 67 
 Rentetermijntransacties/-futures 25 -25 
 Forwards/futures aandelen 0 56 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -731 98 
    
 Valutarekeningen 26 -18 
    
 Overige activa/passiva 0 -5 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 88 86 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 88 86 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 1.654 1.576 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 1 0 0 
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 20 0 19 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 1 
 IT-kosten 0 14  0 11 
 Marketingkosten 103 0 80 0 
 Vergoedingen custodian 9 1 6 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 20 2 16 2 
 Overige kosten 1 7 3 10 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 133 49 105 47 
 Totaal beheerskosten  182  152 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 28 32 
 Totaal belasting 28 32 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 10.376 11.427 10.704 10.052 
 Emissies boekjaar 3.198 3.622 1.596 1.530 
 Aflossingen boekjaar 1.571 1.776 1.924 1.826 
 Overg. van winst- en verliesrek.    1.715    1.671 
      
 Totaal vermogen van de leden 12.003 14.988 10.376 11.427 
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,84% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,76% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 2,76% 

JPMORGAN CHASE & CO 2,24% 

1,375 TII 15-07-2018 2,14% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Noord-Amerika 30,50% I  Oost-Europa/Afrika 1,10% 
 

B  Traditionele obligaties 20,40%  

C  Europa 19,90%  

D  Hoogrenderende obligaties 10,60%  

E  Latijns-Amerika 6,30% 
 

 

F  Verre Oosten 5,30% 
 

 

G  Azië 3,70% 
 

 

H  Overige 2,20% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 862 1.614 -7.216 1.671 1.715 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 8.920 15.467 10.704 10.376 12.003 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 11.744 22.448 10.052 11.427 14.988 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 131,66 145,13 93,91 110,13 124,87 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 8,22 5,85 -25,69 20,84 8,05 

- Fonds 16,68 10,23 -35,30 17,28 13,38 

Beheerskosten (in %) 1,41 1,37 1,54 1,48 1,39 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 11.478 24.099 21.564 11.642 12.185 

- Verkoop 2.749 16.241 25.685 11.904 11.353 

- Totaal 14.227 40.340 47.249 23.546 23.538 

Omzetsnelheid 0,44 0,91 1,13 0,99 0,71 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 16 73 122 86 88 

- Trans.kosten in % van verm. 0,26 0,42 0,74 0,83 0,67 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,73 1,11 -0,21 -0,19 -0,01 

- Fonds 0,99 1,40 -0,14 -0,14 -0,07 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 13,43 10,68 10,86 11,29 11,36 

- Fonds 13,98 11,50 13,53 13,35 13,37 
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Jyske Invest  

Growth Strategy 
 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 6 14
2. Dividend 145 175

Totaal rente en dividend 151 189
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Obligaties 29 9
Belangen 1.782 1.397
Afgeleide financiële instr. -447  33
Valutarekeningen 29 -30
Overige activa/passiva 0 -2
Transactiekosten 83 96
Totaal koerswinst en -
verlies 1.310 1.311
Totaal netto-inkomsten 1.461 1.500

 
4. Beheerskosten 139 129

Resultaat vóór 
belastingen 1.322 1.371

 
   5. Belasting 24 30

Nettojaarresultaat 1.298 1.341
 

Beschikbaar resultaat 1.298 1.341
 

Toegevoegd aan 
vermogen 1.298 1.341

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 888 253
Totaal liquide middelen 888 253

Obligaties:
Beursgenoteerde obl. 
buitenl. emittenten 0 719
Totaal obligaties 0 719

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 175 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 8.624 6.806
Bew. deeln. andere DK bel. 944 790
Totaal belangen 9.743 7.596 

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Beursgen. afgeleide 
financiële instrumenten 6 1
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 0 6
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 6 7

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 6 14
Totaal overige activa 6 14

  
ACTIVA TOTAAL 10.643 8.589

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 10.466 8.586

Afgeleide financiële 
instrumenten: 
Niet-beursgen. afgeleide 
financiële instrum. 177 3
Totaal afgeleide 
financiële instrumenten 177 3

PASSIVA TOTAAL 10.643 8.589
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 0 1 
 Beursgenoteerde obl. buitenl. emittenten 6 13 
 Totaal rentebaten 6 14 
    
 Totaal rente (netto) 6 14 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 145 175 
 Totaal dividend 145 175 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
 Obligaties:   
 Beursgen. obl. buitenlandse emittenten 27 9 
 Niet-beursgenoteerde obligaties 2 0 
 Totaal koerswinst en -verlies, obligaties 29 9 
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 6 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.689 1.157 
 Bew. deeln. andere DK bel./bijz. maatsch. 87 240 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 1.782 1.397 
    
 Afgeleide financiële instrumenten:   
 Termijntransacties/futures deviezen -474 9 
 Rentetermijntransacties/-futures 27 0 
 Forwards/futures aandelen 0 24 
 Totaal koerswinst en -verlies, afgel. fin. instrum. -447 33 
    
 Valutarekeningen 29 -30 
    
 Overige activa/passiva 0 -2 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 83 96 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 83 96 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 1.310 1.311 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Salaris directie 0 1 0 1 
 Salaris personeel 0 13 0 14 
 Honorarium accountantscontrole 0 1 0 1 
 Ov. honoraria accountants 0 1 0 1 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 1 0 0 
 IT-kosten 0 8  0 8 
 Marketingkosten 88 0 76 0 
 Vergoedingen custodian 6 1 5 1 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 13 1 11 1 
 Overige kosten 0 5 3 7 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 107 32 95 34 
 Totaal beheerskosten  139  129 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 24 30 
 Totaal belasting 24 30 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 11.769 8.586 12.052 7.348 
 Emissies boekjaar 4.286 3.341 8.693 5.292 
 Aflossingen boekjaar 3.733 2.759 8.976 5.395 
 Overg. van winst- en verliesrek.    1.298    1.341 
      
 Totaal vermogen van de leden 12.322 10.466 11.769 8.586 
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Grootste deelnemingen
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,53% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,49% 

JPMORGAN CHASE & CO 2,87% 

BANCO DO BRASIL S.A. 2,72% 

XSTRATA PLC 2,63% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Noord-Amerika 38,70%  

B  Europa 25,40%  

C  Hoogrenderende obligaties 10,70%  

D  Latijns-Amerika 8,20%  

E  Verre Oosten 6,80% 
 

 

F  Azië 4,70% 
 

 

G  Overige 4,10% 
 

 

H  Oost-Europa/Afrika 1,40% 
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 2.363 1.842 -6.909 1.341 1.298 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 14.142 16.011 12.052 11.769 12.322 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 14.050 17.978 7.348 8.586 10.466 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 99,36 112,29 60,97 72,96 84,94 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 10,48 6,23 -34,78 26,51 8,79 

- Fonds 23,56 13,02 -45,71 19,67 16,43 

Beheerskosten (in %) 1,65 1,64 1,80 1,76 1,66 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 12.208 20.658 17.444 12.627 9.742 

- Verkoop 8.250 19.615 20.329 12.475 10.153 

- Totaal 20.458 40.273 37.773 25.102 19.895 

Omzetsnelheid 0,67 1,17 1,33 0,98 0,86 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 61 103 114 96 83 

- Trans.kosten in % van verm. 0,51 0,64 0,99 1,31 0,99 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,13 1,01 -0,18 0,10 -0,05 

- Fonds 0,30 1,30 -0,02 0,14 -0,01 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 11,51 8,07 12,22 14,51 15,11 

- Fonds 13,87 10,29 16,26 17,50 17,72 

      

 

 

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 203 

Jyske Invest  

Aggressive Strategy 
(Bijnaam: Jyske Invest Favourite Equities) 
(In Zwitserland geregistreerd als Jyske Invest Aggressive Strategy) 

 

Winst- en 
verliesrekening 
boekjaar 2010 

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
1. Rente en dividend:  

Rentebaten 1 11
2. Dividend 1.324 1.774

Totaal rente en dividend 1.325 1.785
 

3. Koerswinst en -verlies:   
Belangen 14.561 10.011
Valutarekeningen 147 -19
Overige activa/passiva -1 -27
Transactiekosten 513 611
Totaal koerswinst en -
verlies 14.194 9.354
Totaal netto-inkomsten 15.519 11.139

 
4. Beheerskosten 1.120 1.072

Resultaat vóór 
belastingen 14.399 10.067

 
   5. Belasting 221 296

Nettojaarresultaat 14.178 9.771
 

Beschikbaar resultaat 14.178 9.771
 

Toegevoegd aan 
vermogen 14.178 9.771

 
 

Balans per Ultimo 
2010   

Noot 2010 2009
EUR 

1.000 
EUR 

1.000 
  

6. ACTIVA   
  

Liquide middelen:   
Tegoeden bij custodian 2.596 1.042
Totaal liquide middelen 2.596 1.042

Belangen:   
Beursgenot. aandelen 
Deense bedrijven 1.401 0
Beursgenot. aandelen 
buitenlandse bedrijven 65.536 59.599
Totaal belangen 66.937 59.599 

Overige activa:   
Tegoeden rente, dividend 
e.d. 49 24
Uitstaande saldi m.b.t. 
handelstransacties 73 0
Totaal overige activa 122 24

  
ACTIVA TOTAAL 69.655 60.665

  
PASSIVA   

  
7. Vermogen van de leden 69.655 60.665

PASSIVA TOTAAL 69.655 60.665
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 Noten   

  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

1. Rentebaten:   
 Tegoeden bij custodian 1 11 
 Totaal rentebaten 1 11 
    
 Totaal rente (netto) 1 11 
    

2. Dividend:   
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 1.324 1.773 
 Niet-beursgenot. belangen in buitenlandse bedr. 0 1 
 Totaal dividend 1.324 1.774 
    

3. Koerswinst en -verlies:   
    
 Belangen:   
 Beursgenot. aandelen Deense bedrijven 46 0 
 Beursgenot. aandelen buitenlandse bedrijven 14.515 10.011 
 Totaal koerswinst en -verlies, belangen 14.561 10.011 
    
 Valutarekeningen 147 -19 
    
 Overige activa/passiva -1 -27 
    
 Transactiekosten:   
 Brutotransactiekosten 513 611 
 Transactiekosten uit lopende exploitatie totaal 513 611 
    
 Totaal koerswinst en -verlies 14.194 9.354 
      
  2010 2010 2009 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 
  Dir. kosten Aandeel in Dir. kosten Aandeel in 
  van fonds gem. kosten van fonds gem. kosten 

4. Beheerskosten:     
 Honorarium raad van bestuur e.d. 0 2 0 1 
 Salaris directie 0 4 0 4 
 Salaris personeel 0 103 0 111 
 Honorarium accountantscontrole 0 5 0 6 
 Ov. honoraria accountants 0 7 0 5 
 Huur geb./int. huur eigen panden 0 5 0 4 
 Kantoorkosten e.d. 0 2 0 2 
 IT-kosten 0 70  0 68 
 Marketingkosten 727 0 661 0 
 Vergoedingen custodian 44 5 44 5 
 Ov. kosten i.v.m. vermogensbeheer 99 8 90 9 
 Overige kosten 3 36 4 58 
 Totaal uitgesplitste beheerskosten 873 247 799 273 
 Totaal beheerskosten  1.120  1.072 
    
  2010 2009 
  EUR 1.000 EUR 1.000 

5. Belasting:   
 Niet-terugvorderbare belasting op rente en dividend 221 296 
 Totaal belasting 221 296 
      

6. Informatie over portefeuillesamenstelling:     
 Specificatie van portefeuillesamenstelling fonds per 31-12-2010 is verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder of door te kijken op de website van 

de beleggingsmaatschappij jyskeinvest.com 

      
  2010 2010 2009 2009 
   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 

7. Vermogen van de leden:     
 Vermogen leden primo 105.380 60.665 139.064 66.691 
 Emissies boekjaar 22.958 14.461 19.065 9.513 
 Aflossingen boekjaar 31.205 19.649 52.749 25.310 
 Overg. van winst- en verliesrek.    14.178    9.771 
      
 Totaal vermogen van de leden 97.133 69.655 105.380 60.665 
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Grootste deelnemingen
JPMORGAN CHASE & CO 3,23% 

BANCO DO BRASIL S.A. 3,11% 

XSTRATA PLC 3,01% 

NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,94% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,91% 

 

De figuur toont de ontwikkeling van EUR 100.  

De waardeontwikkeling is gebaseerd op de intrinsieke waarde.  

A  Gevestigde aandelenmarkten 
76,10% 

 

B  Nieuwe aandelenmarkten 17,90%  

C  Overige 6,00%  
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Kerncijfers en kengetallen 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerncijfers:      

Nettojaarresultaat (EUR 1.000) 13.428 14.087 -79.370 9.771 14.178 

Geplaatst kapitaal (EUR 1.000) 132.212 168.805 139.064 105.380 97.133 

Vermogen van de leden (EUR 1.000) 113.402 159.714 66.691 60.665 69.655 

      

Kengetallen:      

Intrinsieke waarden in EUR per recht van deelneming 85,77 94,61 47,96 57,57 71,71 

Jaarrendement (in %):      

- Benchmark 8,19 0,71 -39,20 30,43 20,50 

- Fonds 21,18 10,31 -49,31 20,04 24,57 

Beheerskosten (in %) 1,71 1,71 1,85 1,80 1,71 

Omzet van effecten tegen koerswaarde (EUR 1.000):      

- Aankoop 116.781 200.433 209.194 83.686 61.128 

- Verkoop 55.889 179.320 210.407 96.174 68.522 

- Totaal 172.670 379.753 419.601 179.860 129.650 

Omzetsnelheid 0,51 1,10 1,42 1,18 0,74 

Transactiekosten uit lopende exploitatie (EUR 1.000):      

- Trans.kosten totaal 244 887 1.294 611 513 

- Trans.kosten in % van verm. 0,28 0,61 1,08 1,03 0,78 

Sharpe-ratio:      

- Benchmark 0,08 0,81 -0,30 0,01 -0,06 

- Fonds 0,21 1,18 -0,08 0,07 -0,06 

Standaardafwijking in %:      

- Benchmark 14,41 10,27 13,39 15,77 15,69 

- Fonds 16,31 11,75 17,06 18,24 17,64 
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Algehele noten 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 
ALGEMEEN 
 
Het jaarverslag over 2010 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 munteenheid van het 
fonds, worden omgerekend naar de munteenheid 
van het fonds op basis van de valutakoers op de 
transactiedatum. 

Monetaire posten in een andere valuta dan de 
munteenheid van het fonds worden omgerekend 
naar de munteenheid 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 munteenheid van het fonds worden 
omgerekend naar de munteenheid van het fonds 
op basis van de valutakoers op de 
transactiedatum indien de post wordt 
opgenomen op basis van de kostprijs. 
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Niet-monetaire posten in een andere valuta dan 
de munteenheid van het fonds worden 
omgerekend naar de munteenheid van het fonds 
op basis van de slotkoers op de 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 het boekjaar zijn 
aangeschaft. 

Niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen 
worden per instrument berekend als het verschil 
tussen de dagwaarde ultimo jaar en de 
dagwaarde primo boekjaar dan wel de 
dagwaarde op het moment van aankoop voor 
instrumenten die gedurende het boekjaar 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 het gehele boekjaar 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 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Jaarverslag 2010 - pag. 209 

overboeking komt overeen met het deel van de 
beheerskosten bij het dochterfonds dat het 
moederfonds indirect betaalt en dat meteen 
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  
Hierbij 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 
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die zijn gemaakt in verband met emissies of 
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: 

Totaal vermogen van de leden / uitstaande 

rechten van deelneming ultimo boekjaar. 

Jaarrendement in procenten  

Het rendement wordt berekend op basis van de 
intrinsieke waarde, en wel als volgt: 

((Intrinsieke waarde ultimo boekjaar / 
Intrinsieke waarde primo boekjaar) – 1) x 100. 

Percentage beheerskosten  
Het percentage beheerskosten (TER, Total 
Expense Ration) voor de fondsen wordt als volgt 
berekend: 

Totale beheerskosten / gemiddeld vermogen van 
de leden x 100. 

Het gemiddelde vermogen van de leden wordt 
berekend als het enkelvoudig gemiddelde van de 
vermogenswaarde aan het eind van elke maand 
in het boekjaar. 

Omzet van effecten 
Wordt berekend als de som van de totale aan- en 
verkopen in het boekjaar van effecten tegen 
handelsprijzen incl. courtage e.d. 

Omzetsnelheid van de effecten 
De omzetsnelheid van de effecten wordt als volgt 
berekend: 

((Koerswaarde aankopen + koerswaarde 
verkopen - koerswaarde aankopen in verband 
met emissies - koerswaarde verkopen in verband 
met aflossingen)/2) / gemiddeld vermogen van 
de leden. 

De waarde van aankopen en de waarde van 
verkopen wordt berekend als de bovengenoemde 
"Omzet van effecten", gecorrigeerd voor de 
emissies en aflossing in het betreffende boekjaar 
en kasstroom uit operationele activiteiten e.d.  

Het gemiddelde vermogen van de leden wordt 
berekend als het enkelvoudig gemiddelde van de 
vermogenswaarde aan het eind van elke maand 
in het boekjaar. 

Transactiekosten 
De transactiekosten uit de lopende exploitatie 
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als percentage van het vermogen worden als 
volgt berekend: 

Transactiekosten uit lopende exploitatie / 
gemiddeld vermogen x 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. 
Als het fonds nog geen vijf jaar bestaat, wordt dit 
aangevuld met gegevens voor de benchmark. 
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Accountantshonorarium 
Het totale accountantshonorarium binnen de maatschappij bedraagt DKK 721. Het honorarium wordt als 

volgt verdeeld over de betreffende bedrijven. 

 

duiz. DKK 

BDO 

Wettelijk verplichte controle 

……………………………………………………………………………………………..431 

Overige advisering en ondersteuning…………………………………………………………………………………… 

134 

 

Beierholm 

Wettelijk verplichte controle……………………………………………………………………………………………..151 

Overige advisering en 

ondersteuning………………………………………………………………………………………5 

 

Totaal 

accountantshonorarium……………………………………………………………………………………….721 

 

 

 

Financiële kalender voor 2011 
De financiële kalender voor Investeringsforeningen Jyske Invest International, beheerd door Jyske Invest 

Fund Management A/S, �ziet er voor 2011 als volgt uit: 

 

23-02-2011  Publicatie van jaarverslag 2010 

21-03-2011  Reguliere algemene ledenvergadering voor boekjaar 2010 

24-08-2011  Publicatie van halfjaarverslag over eerste halfjaar 2011 

 

De kennisgevingen zijn direct na publicatie beschikbaar op de website van Investeringsforeningen Jyske 

Invest International, www.jyskeinvest.com 
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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 

BoS De Zwitserse centrale bank 

CAD Canadese dollar 

CHF Zwitserse frank 

COP Colombiaanse peso 

DKK Deense kroon 

ECB De Europese centrale bank 

EFSF Het Europees Financieel Stabiliteitsfonds 

EFSM Het Europees Financieel Stabiliteitsmechanisme 

EM Nieuwe markten 

EUR Euro 

FED De Amerikaanse centrale bank 

GBP Britse pond 

IDR Indonesische roepie 

IMF Het Internationale Monetaire Fonds 

JPY Japanse yen 

NOK Noorse kroon 

PIIGS-landen Gezamenlijke aanduiding voor de landen Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje 

PMI-index Index die aangeeft wat de verwachtingen van inkopers zijn t.a.v. toekomstige inkopen 

REIT Aanduiding voor bedrijven die zich richten op het eigendom en de exploitatie van vastgoed als inves

SEK Zweedse kroon 

THB Thaise bath 

TRY Turkse lira 

USD Amerikaanse dollar 

WHO Wereldhandelsorganisatie 

ZAR Zuid-Afrikaanse rand 

 



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.  
Investeringsforeningen Jyske  
Invest International heeft  
8.569 leden.

Toezichthouder
Alle fondsen binnen Investerings-
foreningen Jyske Invest International 
vallen onder de Lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investerings-
ordninger m.v. [de Deense wet 
inzake beleggingsmaatschappijen 
en bijzondere maatschappijen  
alsmede overige collectieve  
beleggingsregelingen e.d.] 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 Inter-
national jyskeinvest.com.



Investeringsforeningen 
Jyske Invest International
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg, Denemarken
Tel. +45 89 89 25 00
Fax +45 89 89 65 15
jyskeinvest@jyskeinvest.dk
jyskeinvest.com




