
Skills in the game



’Skills in the game’: het wat en waarom samengevat
Inleiding
In het Skills gedeelte van de OAKK Solid Portfolios voegen wij beleggingsfondsen toe die het portefeuillerisico verlagen. Debeheerders van deze fondsen gebruiken professionele beleggingsmethodieken die op vaardigheden (’Skills’) zijn gebaseerd.Deze beleggingen vormen een andere bron van risico en rendement dan het Marktengedeelte van de portefeuille en biedenextra spreiding.

Doelgerichte vermogensopbouw
OAKK vermogensopbouw richt zich uitsluitend op het behalenvan het doelvermogen en de risicobereidheid van de klant. Dezezijn de enige reden om Skills als component toe te voegen ineen portefeuille. Een toevoeging naast traditionele beleggingenmaakt de weg naar het doelvermogen stabieler (= minder risico)en/of korter (= beter rendement).

Waarom en voor wie
De beleggingswereld bestaat niet alleen uit aandelen- en obligatiebeleggingen. Meer spreiding buiten deze catego-rieën kan de beleggingsportefeuille sterk verbeteren. Daarom gebruiken de meest intelligente beleggers, zoals grotepensioenfondsen en universiteitsfondsen, beleggingen in Skills. Waarom zou je als particuliere belegger met minderspreiding genoegen nemen?

Ook voor particuliere beleggers zijn goede Skills-beleggingen voor han-den. Deze zorgen ervoor dat de beweeglijkheid van de portefeuille enneerwaartse schokken als gevolg van zeer slechte beurzen afnemen. Hetgaat er bij de samenstelling van de portefeuille vooral om dat deze Skills-beleggingen geen of weinig samenhang vertonenmet de rest van de porte-feuille. Dat kan de risico/rendement verhouding van een portefeuille sterkverbeteren.



Werken Skills beleggingen altijd positief?
Beter gespreide portefeuilles met Skills hebben vaak een betere risico/rendementsverhouding op de lange termijndan traditionele portefeuilles met alleen aandelen en obligaties. Op korte termijn is dit niet altijd het geval. In tijdenwaarin aandelenmarkten zeer sterk stijgen, zullen portefeuilles met Skills minder hard oplopen. Indien markten ineen kort tijdsbestek stevig dalen en daarna weer snel oplopen, hoeven portefeuilles met Skills niet beter te renderen.Het verschil is vaak (zeer) positief als markten structureel dalen. Zie onderstaande grafieken in crisistijden.

Lagere volatiteit
Beperking neerwaarts risico

De traditionele neutrale portefeuille meteen verdeling 60% aandelen, 40% obligatiesvergelekenmet een verbeterde portefeuillemet dezelfde verdeling binnen Markten en25% Skills.

Welke Skills strategieën?
Trendvolgend: Deze strategie behaalt rendement uit het volgen van trends op verschillendemarkten. Naast aandelen-en obligatiemarkten ook op bijvoorbeeld energie-, metaal, grondstoffen- en valutamarkten. Er wordt zowel van op-waartse als neerwaartse trends geprofiteerd. Deze strategie werkt goed als er sterk aanhoudende trends zijn opveel verschillende markten wereldwijd. Dit fenomeen varieert sterk in de tijd. Trendvolgers hebben het vermogenuitstekend te renderen in zeer negatieve markten (’Bear markten’). Met name het kuddegedrag van beleggers blijktin crisistijden de trends flink te versterken. Dan maak je een groot positief verschil met traditionele beleggingen.
Arbitrage: Deze strategie is gebaseerd op prijsverschillen tussen vergelijkbare financiële instrumenten. Het zoekpro-ces naar deze verschillen wordt systematisch uitgevoerd omdat het waarderen en vinden van prijsverschillen vaaktechnisch van aard is. OAKK gebruikt ter verduidelijking vaak de analogie van de fruitschaal. Stel je kunt appels kopenvoor x en een fruitschaal met peren, bananen en appels voor y. Als je de prijs weet van de peren en bananen op defruitschaal kun je de prijs van de appels afleiden. Indien de prijs van de appels op de fruitschaal afwijkt van de appelsdie je los koopt, kun je verdienen aan de prijsverschillen.
Multi-strategy: Dit is een goed gespreide Skills portefeuille van circa 15 strategieën diealleen toegankelijk zijn voor professionele beleggers en wordt beheerd door ’s-wereldsgrootste institutionele belegger in skills.

De geselecteerde fondsen zijn altijd goedgekeurd door de AFM, hebben een lang trackrecord en worden beheerddoor managers met een uitstekende reputatie die veel vermogen beheren. OAKK belegt in de goedkoopste beschik-bare fondsvarianten die normaal alleen toegankelijk zijn vanaf hoge instapbedragen.
Meer informatie over deze specifieke fondsen kunt u vinden in uw portal.
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