Today’s Tracker Fonds Zeer Defensief
Per 15 november 2018 stopt het fonds, de assets gaan over naar de nieuwe beheerder.
Wij danken onze klanten voor het gestelde vertrouwen.
Het Today’s Tracker Fonds Zeer Defensief biedt u een gespreide belegging in obligaties
uitgegeven door diverse overheden en goede bedrijven uit diverse sectoren en regio’s.
Het fonds belegd in een uitgebalanceerde mix van trackers (ETF’s) van onder andere
Think Capital en Blackrock.
Het Tracker Fonds Zeer Defensief selecteert de grootste en meest liquide obligaties
genoteerd in euro’s die een investment grade rating hebben. De uitgebalanceerde mix
geeft u als belegger een defensieve belegging met een optimale risicorendementsverhouding. Het fonds heeft in augustus 2018 een dividend van € 2,68 per
participatie uitgekeerd.

Goed om te weten!
De trackers van Think Capital bieden u extra veiligheid omdat de obligaties in de
trackers daadwerkelijk allemaal fysiek worden aangekocht voor u en niet worden
beleend aan derden tegen een kleine vergoeding. De keuze voor Think ETF’s hebben
daarnaast als voordeel dat ze geen dividendlekkage hebben.
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Minimum Deelname
€ 50,- periodiek per maand
en/of € 2.500,- éénmalig

Dividendbetalingen*
2016:
2017:
2018:

Ontwikkeling Rendement
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-0.77%

9.40%

5.77%

8.54%

6.78%

8.79%

0.75%

6.80%

-0.63%

2.66%

-0.22%

-3.82%

Portefeuille Ontwikkeling
€180,00
€170,00
€160,00
€150,00
€140,00
€130,00
€120,00
€110,00
€100,00
€90,00
€80,00

* Vanwege herbeleggingsdividend heeft er een correctie van de historische NAV’s plaatsgevonden.
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€ 2,32
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€ 2,68

Participatieregister
Today’s Tomorrow
ISIN Code: NL0010066312

Vergoedingen
De Lopende Kosten Factor: 0,49%

Toelichting Kosten
Verdelingen
Het Today’s Tracker Fonds Zeer Defensief betekent dat u belegt, middels trackers, in
de 65 grootste en meest liquide obligaties genoteerd in euro’s die een investment
grade rating hebben. Er wordt alleen belegd in obligaties met een uitstaand bedrag
van minimaal € 500 miljoen (genoteerd in euro’s). Het dividend (rente) wordt vier
keer per jaar betaalbaar gesteld en automatisch herbelegd.

Landenspreiding

Duitsland
Frankrijk

18%

20%

Italië
Spanje

2%

Verenigde Staten

5%

16%

5%

Nederland
België
Verenigd Koninkrijk

7%

10%
8%

9%

Zwitserland
Overige landen

Gemiddeld Couponrendement: 1,82%*
Gemiddeld Gewogen Looptijd: 5,59

*) Gemiddelde Coupon
De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van
de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de
couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de
betreffende obligaties in het fonds.

Vergoeding
De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt
0,29%. De indirecte kosten van de
gebruikte effecten binnen het fonds
bedroegen in totaal 0,20% in 2016.
Deze kosten zijn verwerkt in de Lopende
Kosten Factor (LKF).
Toe-/uittreding
Bij toetreding tot het fonds betaalt u
0,50% aan kosten. Bedragen vanaf
€100.000 zijn vrijgesteld van
toetredingskosten. Uittreden of switchen
naar een ander Today’s fonds is kosteloos
op de vaste handelsdag. Kijk voor een
overzicht van de vaste maandelijkse
handelsdagen op: fortomorrow.nl
Today’s Tomorrow B.V. is een vergunning
houdende instelling (AIFM # 15000868)
onder toezicht van AFM en DNB
Beleggen iets voor u? Kijk op:
www.bepaaljeprofiel.nl
www.sparenofbeleggen.nu
Disclaimer:
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld uit betrouwbaar geachte bronnen. Het
dient ter illustratie van het risico-rendement profiel
van het F.T. Tracker Zeer Defensief Fonds. Voor de
juistheid van de data en de berekening aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid. Het Today’s Tracker Fonds
Zeer Defensief is een subfonds van het Today’s
Paraplufonds. De beheerder van het Today’s Tracker
Fonds Zeer Defensief is Today’s Vermogensbeheer.
Zowel het Today’s Tracker Fonds Zeer Defensief als
Today’s Vermogensbeheer zijn geregistreerd bij de
AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en
essentiële beleggersinformatie beschikbaar via
www.todaystomorrow.nl. Deze factsheet mag niet
worden aangemerkt als beleggingsadvies. Alle
genoemde rendementen betreffen resultaten behaald
in het verleden. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.

