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Ontwikkelingen in november 2016

Resultaten

De Eurostoxx50 index gaf deze maand geen krimp en eindigde
per saldo onveranderd. BUFFERfund kon onder de ogenschijnlijk
rustige marktomstandigheden 0,68% in waarde oplopen tot
102,06. Het tamme koersverloop van aandelen weerspiegelt
geenszins de onderliggende maatschappelijke opwinding toen
begin november Donald Trump verrassend tot president van de
VS werd gekozen. Analisten rekenden op een koersval als dat
zou gebeuren. Aanvankelijk wezen de futures daar ook op, maar
de val bleef uit. De beurzen schreven zelfs felgroene cijfers. Het
koersverlies in de dagen voor de verkiezingen kon gemakkelijk
worden ingelopen. Later in de maand verzwakte de beurs, mede
door de sterk oplopende rente en de onzekerheid over de uitslag
van het aanstaande Italiaanse referendum (4 december). Een
voor de regering negatieve uitslag zou een bron van Europese
onrust kunnen betekenen. BUFFERfund houdt vanwege de
huidige lage volatiliteit veel liquiditeiten aan. Oplopende
beweeglijkheid van aandelenkoersen kan een mooi moment zijn
posities verder op te bouwen.

per 30 november 2016

Koers
november (%)
2016 (%)
Sinds start (%)

€ 102,06
0,68%
2,06%
2,06%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
7,38%
Volatiliteit
5,42%
Max. drawdown
-1,61%

Rendementsontwikkeling
Basisvaluta
Euro
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 17.304.294,30
Uitstaande participaties
169.552,0183
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,21 % op jaarbasis

Huidige posities
Fondskenmerken
per 30 november 2016
Gem. looptijd long CBC
0,9 jaar

Kas
35%

Long
59%

Gem. looptijd rev.CBC
1,0 jaar
Gem. barriere long CBC
2351,00
Gem. barriere rev. CBC
3800,00

Reverse
6%

Over BUFFERfund
BUFFERfund heeft als doelstelling op lange termijn beter te
renderen dan zijn benchmark, de Eurostoxx50 index, in
combinatie met een lagere volatiliteit ten opzichte van deze
index. Het fonds wil die doelstelling met name bereiken door de
aanschaf van aan de Duitse beurs genoteerde Capped Bonus
Certificaten.
Deze certificaten bieden uitzicht op een vast en aantrekkelijk
rendement, zolang de Eurostoxx50 index een vooraf
vastgestelde ondergrens (barrière) niet raakt.
BUFFERfund voert een actief risicobeleid dat er voor moet
zorgen dat de in positie genomen certificaten niet worden
getroffen door een barrière doorbraak, waardoor het
bonusrendement verloren zou gaan.
Het aanvullende beleid van winstmanagement completeert het
instrumentarium van hett fonds om de genoemde doelstellingen
te bereiken.

