
Kerngegevens Resultaten
per 30 september 2016

Beheerder
BUFFER Invest BV

Koers € 100,82
Bewaarder september (%) 0,31%
Stichting Bewaring 2016 (%) 0,82%
BUFFER Funds Sinds start (%) 0,82%

Fondsadministratie
SGG Group Statistieken sinds start

Geannual. rend. 6,90%

Introductiedatum Volatiliteit 6,27%

18 augustus 2016 Max. drawdown -1,61%

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

Basisvaluta
Euro

Beurs
Niet genoteerd

Verhandelbaarheid
Dagelijks

Omvang fonds
€ 16.638.148,05

Uitstaande participaties
165.030,5696

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,21 % op jaarbasis

Fondskenmerken
per 30 september 2016

Gem. looptijd long CBC

1,0 jaar

Gem. looptijd rev.CBC
1,1 jaar

Gem. barriere long CBC
2346,00

Gem. barriere rev. CBC
3800,00

In de eerste helft van september nam de onrust op de 
aandelenmarkten toe als gevolg van een mogelijke 
renteverhoging in de VS. Vervolgens was er herstel, maar 
geruchten over de moeilijke positie van Deutsche Bank deden 
beleggers huiveren. De laatste dagen van september duikelde 
de EURO STOXX 50 index daardoor flink. Maar berichten 
over een akkoord tussen de Amerikaanse autoriteiten en 
Deutsche Bank redden de markten. Per saldo daalde de 
benchmark met 0,6%. BUFFERfund liep in deze maand met 
0,3% op. De volatiliteit van het fonds staat sinds de start op 6, 
terwijl die van de benchmark 15 is. Gedurende de maand zijn 
nieuwe long en reverse posities ingenomen. Nog altijd wordt 
een flink deel van het fonds liquide aangehouden, omdat de 
toenemende beweeglijkheid van de markt zich nog 
onvoldoende vertaalt in een aantrekkelijk instapmoment voor 
nieuwe certificaten. 

Long
54%

Reverse
6%

Kas
40%

Factsheet september 2016
Publicatiedatum 5 oktober 2016

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.        

Rendementsontwikkeling

Ontwikkelingen in september 2016

Huidige posities Over BUFFERfund


