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Archea GlobIQ Benchmark FORVALTNINGSGIFTER

-2.59% -1.22% YDELSESGEBYR

-2.16% -0.60% BENCHMARK

-3.32% -2.72% MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I

Europe 50% EUR 38%

Asia Pacific 26% USD 25%

North America 2% JPY 15%

Global 23% CHF 5%

100% 82%

iShares MSCI World Multifactor UCITS ETF 7.5%

UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF 6.4%

iShares TecDax UCITS ETF 6.2%

Go UCITS ETF ROBO Global Robotics and Automation 6.2%

iShares Eurostoxx Banks 30-15 UCITS ETF 5.0%

Deka MDAX UCITS ETF 4.9%

Amundi MSCI Netherland UCITS ETF 4.2%

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 4.2%

iShares MSCI Japan SRI Eur Hedge UCITS ETF 4.0%

iShares MSCI Korea UCITS ETF 3.9%

INVESTERINGSMETODE

ARCHEA FUND GlobIQ
UCITS V

februar 2018

European Fund Administration

FORVALTERS KOMMENTAR

AFKAST STAMOPLYSNINGER

97.41                                                               

EUR / CAPITALISATION

15,567,565                                                      

14.11.2014

EUR 100

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

Top 10 positioner SIKKERHEDSKOMPONENTER / OBLIGATIONER

PWC

LU1132725034

GLOBIQ1 LX

Siden 14.11.2014

2.0%

YTD

20% (High-Water Mark)

februar 2018

 HFRX Global Hedge Fund Eur (HFRXGLE)

AKTIV ALLOKERING VÆKSTKOMPONENTER / AKTIER

LU, BE, FR, CH

I februar faldt vores fond med 2,90%, og den indre værdi (NAV) pr. aktie lukkede i kurs 97,41. 
I sidste måned led det globale aktiemarked et gennemsnitligt tab på 10%, og de fleste indeks krydsede deres supportlinje. I betragtning af de stærke økonomiske data og 
optimismen i den globale vækst, er hovedårsagen til dette ”selloff” - eller kald den en sund korrektion - hovedsagelig forventningen om en stramning af Fed's 
pengepolitik og højere renter, hvilket gør investorer mere forsigtige. Selv om vores kvantitative strategi viser et tegn på en vending på markedet, men i et miljø, hvor 
renterne er historisk lave og vil forblive lave for øjeblikket, har vi ikke fuldt sikret vores portefølje. Vi havde omkring 80% eksponering til aktier, og vi holdt vores 20% 
grænse i kontanter uden obligationer, da obligationsmarkedet ser ud til at være et ”bearish” område med Fed-rentestigninger i et hurtigere tempo end rapporteret. 
Likvidationen af markedet fortsatte i to uger, selv om der fundamentalt set ikke er sket noget, men det kraftige fald i priserne har tvunget mange investorer til at lukke 
deres gearingspositioner. Trendfølgere, der har risikostyringsværktøjer, som primært er baseret på volatilitet, har forstærket presset for masseudsalget. Volatiliteten, 
der var helt død sidste år sprang pludselig til 60% natten over. I slutningen af måneden har markedet genvundet ca. 5% af tabet på 10%, og svæver mellem optimisme 
og stærke fundamentale faktorer (økonomisk vækst og indtjeningsvækst) og pessimisme over stigende renter og frygt for inflation. Vi betragtede markedsadfærden 
meget tæt og brugte dette ”Selloff” som en købsmulighed. Vi har reduceret vores eksponering over for amerikanske aktier og øget eksponering over for japanske aktier. 
Vi rebalancerede vores portefølje ikke kun geografisk, men også på sektorniveau. Vi tog nye positioner i Sydkorea samt MSCI AC Far East ex-Japan aktier. Vi har også 
tilføjet nye positioner som europæisk teknologi, innovation inden for sundhedspleje og europæiske vækstsektorer. Vi forbliver ”bullish” på aktier med større 
eksponering for Asien og udviklede markeder. 
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Forvalterens kommentar er vurderinger udtrykt af Bellatrix Asset Management SA. Periodiske rapporter, prospekt samt KIID (Key Investor Information Document) er tilgængelige ved henvendelse til Bellatrix Asset Management SA, på hjemmesiden www.bellatrix.lu eller hos  
registraren af fonden (EFA). Dette informationsark må ikke opfattes som købs- eller salgsanbefaling af aktier. Enhver anbefaling vedr. handel skal være ledsaget af prospektet, KIID samt den seneste periodes regnskab. Selv om alle data kommer fra pålidelige kilder, er tallene i dette 
dokument ikke revideret. Fondens tidligere resultater kan ikke garantere fremtidig udvikling af afkastet og værdien. Værdien af porteføljen afhænger af markedets udvikling og kan påvirkes af ændringer I valutakurser. Resultatet er beregnet efter omkostninger. Prestationsgebyr 
beregnes på nettopræmien med et højt vandmærke. 
Repræsentanten i Schweiz er CACEIS (Schweiz) SA, Chemin de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon. Den betalende agent i Schweiz er Credit Agricole (Schweiz), Rue du Rhône 46, 1211 Genève 11. De relevante dokumenter samt det komplette prospekt inklusive vedtægter og 
nøgleinvestoroplysninger samt års- og halvårsrapporter kan fås gratis fra repræsentanten i Schweiz, nemlig CACEIS (Schweiz) SA. 

Fonden investerer i de mest likvide globale aktier, obligationer og pengemarkedsindeks, som hovedsageligt repræsenteres af deres børsnoterede fonde (ETFs). Det 
anvender kvantitative risikostyringsteknikker for at optimere afkast og undgå store nedskæringer. 
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Investeringer sikkerhedsmæssige 
0% = EUR 0 

Aktier 
91% 

Obligationer 
1% 

Likviditet 
8% 

Fordeling fordelt på aktivklasse 
100% = EUR 15,567,565 

Vækst 
100% 

Sikkerhed 
0% 
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Konsumentvarer

Vækstinvesteringer fordelt på sektor 
100% = EUR 15,567,565 


