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Ontwikkelingen in oktober 2016

Resultaten

Op de aandelenmarkten viel in oktober weinig te beleven. De
ondertoon bleef nog steeds goed en per saldo is onze
benchmark, de Eurostoxx50 index, met bijna 2% gestegen.
BUFFERfund kon hiervan profiteren en liep met 0,5% op.
Sinds de start is BUFFERfund met 1,4% opgelopen (inclusief
alle kosten) en is de benchmark met 2,3% toegenomen. Dat
het koersverloop van BUFFERfund veel rustiger is, blijkt uit de
volatiliteit. Die is voor het fonds gelijk aan 5,5 terwijl de
beweeglijkheid van de benchmark 13,9 bedraagt. De markt
prijst nog steeds een relatief lage beweeglijkheid in de Bonus
Certificaten, waardoor we voorzichtig blijven met het
uitbreiden van posities. De afgelopen maand hebben we bij de
opgelopen koersen een positie in Reverse Bonus Certificaten
genomen. Deze certificaten leveren rendement in geval van
zijwaarts bewegende of dalende markten. Bij toenemende
volatiliteit en/of op de golven van een marktbeweging, zullen
de posities in het fonds verder worden uitgebreid.

per 31 oktober 2016

Koers
oktober (%)
2016 (%)
Sinds start (%)

€ 101,37
0,54%
1,37%
1,37%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
6,94%
Volatiliteit
Max. drawdown

5,50%
-1,61%
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Rendementsontwikkeling
Basisvaluta
Euro
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 16.728.682,34
Uitstaande participaties
165.030,5696
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,21 % op jaarbasis

Huidige posities
Fondskenmerken
per 31 oktober 2016
Gem. looptijd long CBC
0,9 jaar

Kas
36%
Long
55%

Gem. looptijd rev.CBC
1,0 jaar
Gem. barriere long CBC
2346,00
Gem. barriere rev. CBC
3800,00

Reverse
9%

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.

