
 

 
 

 
 
 
 
Beheerder 
Mondriaan Asset Management B.V. 
Ivo van Wees, Jeroen Sinnige 
 
Adres 
Amstelplein 48 
1096 BC  Amsterdam 
info@mondriaanstructures.com 
www.mondriaanstructures.com 
 
Juridische status 
Fonds voor Gemene Rekening (FGR) 
 
Fiscale status 
Fiscaal transparant 
 
Codes 
ISIN               NL0012869317 
Bloomberg  MONDSTR NA 
 
Datum van oprichting 
1 januari 2018 
 
Fondsvermogen 
EUR 92.063.918 
 
NAV 31 juli 2019 
EUR 114,39 
 
Beheervergoeding 
0,72% op jaarbasis 
 
Overige kosten 
Maximaal 0,20% per jaar 
 
 

 
 

• Het Mondriaan Structures Fund (het “Fund”) heeft als doelstelling het behalen van 
een gemiddeld rendement op lange termijn dat minimaal gelijk is aan het 
rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico dan een gespreide 
aandelenportefeuille. 

• Het Fund belegt in een gespreide portefeuille van gestructureerde 
beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie (“structures”). 
 

 
 

• De aandelenmarkt is in juli, na het sterke herstel in juni, gestabiliseerd. 

• De wereldwijde aandelenmarkt is in juli met ruim 2% gestegen. Deze stijging is 
echter vooral een gevolg van de gestegen Amerikaanse dollar. 

• De rendementen van de grootste regio’s hebben in juli een verdeeld beeld laten 
zien. De VS en Japan laten een klein positief rendement zien waarbij de opkomende 
markten juist een negatief rendement hebben behaald. In Europa zijn de koersen 
vrijwel onveranderd over de maand juli.  

• Het rendement van het Fund is over juli positief geweest en bedraagt 1,28% 
waardoor het rendement over de eerste 7 maanden van 2019 neerkomt op 
18,35%. Sinds de start op 1 januari 2018 bedraagt het rendement 14,39%. 

• De hoofdsom- en couponbuffers zijn vrijwel onveranderd gebleven. Alle buffers zijn 
op dit moment positief waarbij alle hoofdsombuffers ruim boven de 30% liggen. 
Meer dan de helft van alle hoofdsombuffers ligt zelfs boven de 40%. 

• De volatiliteit is gedurende de maand juli gedaald. De laatste dagen van juli steeg 
deze echter weer in aanloop naar en als reactie op de FED meeting van 31 juli. 

• De valutamarkten hebben over juli een wisselend beeld laten zien. De Amerikaanse 
en Canadese dollar zijn gestegen, waarbij de Britse pond juist terrein heeft 
prijsgegeven. Het totale valuta effect over de maand juli is licht positief. Sinds begin 
van het jaar en ook sinds de start van het Fund is het totale valuta effect positief. 

• Het fondsvermogen over de maand juli is gestegen met ruim EUR 1 miljoen. 

• In juli is 1 structure vervroegd afgelost en zijn meerdere coupons uitbetaald. Er zijn 
geen nieuwe structures gekocht. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Om de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund in perspectief te plaatsen, 
is tevens de geïndexeerde koersontwikkeling van de Euro STOXX 50-index en de MSCI 
ACWI-index (inclusief netto dividenden) weergegeven. 

 
 

Jaar Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar 

2018 0,88% -1,04% -0,86% 3,72% -0,29% -0,50% 2,30% -0,60% 2,00% -5,11% 2,59% -6,00% -3,35% 

2019 9,23% 3,54% 1,26% 1,84% -3,65% 3,98% 1,28%      18,35% 

De hierboven getoonde rendementen zijn na aftrek van de beheervergoeding en overige kosten. 
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Het Fund is doorgaans vrijwel volledig 
belegd. Het kent echter geen 
beleggingsdwang. Indien zich volgens 
de criteria van de Beheerder geen of 
onvoldoende beleggingsmogelijkheden 
voordoen, kan het Fund geheel of 
gedeeltelijk liquide zijn. 

 
 

 

 
 
 
Naast in euro’s kan het Fund ook 
beleggen in andere valuta’s. Dit 
beperkt zich tot grote wereldvaluta’s 
waarbij het belang in euro’s minimaal 
gelijk is aan 50%.  
   
   
  
 

   

   
   
  

 
 
De uitgevende instelling is 
verantwoordelijk voor de uitbetaling 

van de coupons en voor de uitbetaling 
van de waarde op einddatum. De 
maximale participatie per uitgevende 
instelling bedraagt 20% waarbij 
minimaal 75% van de waarde van de 
structures uitgegeven wordt door 
wereldwijde systeembanken (FSB). 

 

De hoofdsom buffer is het percentage 
dat de onderliggende waarde mag 
dalen tot dat het beschermingsniveau 
wordt geraakt en de voorwaardelijke 
garantie vervalt. De initiële buffer is 
voor alle structures minimaal gelijk aan 
30%. Op dit moment is de hoofdsom 
buffer gemiddeld gelijk aan ruim 40%. 
 

 
  

Valuta verdeling 

Asset verdeling 

Verdeling over uitgevende instellingen 

Hoofdsom buffer 



 

 
De gemiddelde coupon bedraagt 
10,00%. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met de beheervergoeding 
en overige kosten. 
 
 
 
 
 

 
 

De coupon buffer is het percentage 
dat de onderliggende waarde mag 
dalen tot de coupon barrier wordt 
geraakt en er op dat moment geen 
coupon wordt uitgekeerd. De initiële 
coupon buffer is voor alle structures 
minimaal gelijk aan 0%. Op dit 
moment is de coupon buffer 
gemiddeld gelijk aan circa 23%. 
 
 
 

 
Alle structures die op dit moment in de 
portefeuille zitten, kunnen vervroegd 
afgelost worden. De maximale looptijd 
bedraagt 10 jaar. Als geen enkele 
structure vervroegd wordt afgelost, 
bedraagt de gemiddelde looptijd circa 
2,4 jaar waarbij de maximale looptijd 
4,7 jaar bedraagt. Op basis van de 
huidige stand van de onderliggende 
waarden wordt circa 69% van de 

bestaande structures vervroegd 
afgelost en bedraagt de gemiddelde 
looptijd circa 1,0 jaar. 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
Alle in deze factsheet opgenomen informatie is opgesteld door Mondriaan Asset Management B.V. op basis van informatiebronnen die 
geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. Deze factsheet dient slechts ter informatie en is niet bedoeld als advies en niet toegespitst 
op de persoonlijke situatie van individuen. Mondriaan Asset Management B.V. kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de 
genoemde feiten. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller is Mondriaan Asset Management B.V. 
niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Mondriaan Asset 
Management B.V. aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. 

Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 
 
Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in het Mondriaan Structures Fund, is het noodzakelijk dat u zich over deze 
participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval 
dringend aan goede nota te nemen van het prospectus van het Mondriaan Structures Fund. 
 
Mondriaan Asset Management B.V. staat bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingeschreven in het register voor uitgezonderde 
beheerders van beleggingsinstellingen. Mondriaan Asset Management B.V. heeft geen vergunning van de AFM en staat als zodanig niet 
onder toezicht van de AFM. 
 
Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief auteursrechten in verband met deze factsheet komen uitsluitend toe aan Mondriaan Asset 
Management B.V. Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te 
verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondriaan Asset Management B.V. 
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