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Kerngegevens

Ontwikkelingen in december 2016

Resultaten
per 31 december 2016

Beheerder
BUFFER Invest BV

December was ook voor aandelen een feestmaand. De Eurostoxx50 index, onze
benchmark, vloog met 7,9% omhoog. Alsof niemand meer iets wilde horen over
politieke, economische en financiële onzekerheden. BUFFERfund steeg ook in
waarde, al was dat met 1,4% minder spectaculair dan de index.

Bewaarder
Stichting Bewaring
BUFFER Funds

De afgelopen maand hebben wij onze positie in Reverse Bonus Certificaten, die
met name profiteren van koersdalingen, uitgebreid. Dit deden we niet alleen
gezien de opgelopen aandelenkoersen, maar ook door de gunstiger prijs vanwege
de iets toegenomen volatiliteit.

Fondsadministratie
SGG Group

Het bescheiden resultaat van ons fonds in relatie tot de benchmark is conform de
verwachting dat BUFFERfund in (sterk) opgaande markten een achterblijvende
performance laat zien. Daar staat tegenover dat in neergaande markten de
performance van BUFFERfund beter zal zijn dan de benchmark. Op de langere
termijn moet dit er toe leiden dat BUFFERfund beter presteert dan onze
aandelenbenchmark.

Introductiedatum
18 augustus 2016
Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR

Koers
december (%)
2016 (%)
Sinds start (%)

€ 103,46
1,37%
3,46%
3,46%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
9,63%
Volatiliteit
5,07%
Max. drawdown
-1,61%

Niet voor niets hanteren wij het credo: “Time is on our side” (vrij naar the Rolling
Stones).

Rendementsontwikkeling
Basisvaluta
Euro
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 20.854.664,97
Uitstaande participaties
201.571,3709
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 31 december 2016
Gem. looptijd long CBC
0,9 jaar

Gem. barriere long CBC
2.445
Gem. barriere rev. CBC
3.872

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.

Kas
34%
Long
56%

Gem. looptijd rev.CBC
1,3 jaar
Reverse
10%

Over BUFFERfund

Het fonds wil haar 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 het fonds om de
genoemde doelstellingen te bereiken.

