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Kerngegevens

Ontwikkelingen in februari 2017

Resultaten
per 28 februari 2017

Beheerder
BUFFER Invest BV

De aandelenkoersen hebben deze maand een aardige stijging laten zien.
De Eurostoxx50 index, onze benchmark, klom met 2,92%. BUFFERfund
kon deze maand ook een plusje bijschrijven en koerst nu op 104,95, dat is
0,53% hoger dan de slotkoers van vorige maand.

Bewaarder
Stichting Bewaring
BUFFER Funds
Fondsadministratie
SGG Group
Introductiedatum
18 augustus 2016
Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR

De volatiliteit van zowel de benchmark en vooral BUFFERfund is extreem
laag. Voor de Eurostoxx50 is deze gelijk aan 12,25, terwijl de
beweeglijkheid voor BUFFERfund 4,42 bedraagt. Hoe lager de volatiliteit,
hoe lager het feitelijk risico van de belegging is.
BUFFERfund heeft als doelstelling op langere termijn een
aandelenrendement te behalen, maar wel met een lagere volatiliteit. In de
sterk gestegen markt blijft ons fonds op dit moment qua rendement achter
bij de benchmark, maar wel met een nog veel lagere volatiliteit. Die lage
volatiliteit noopt ons voorzichtig te opereren bij de verdere uitbouw van de
portefeuille. In februari zijn de posities in zowel long als reverse certificaten
daarom slechts beperkt uitgebreid.

Koers
februari (%)
2017 (%)
Sinds start (%)

€ 104,95
0,53%
1,44%
4,95%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
9,53%
Volatiliteit
4,42%
Max. drawdown
-1,61%

Rendementsontwikkeling
Basisvaluta
Euro
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 22.144.078,20
Uitstaande participaties
210.995,6824
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 28 februari 2017
Gem. looptijd long CBC
0,9 jaar

Gem. barriere long CBC
2.508
Gem. barriere rev. CBC
3.903

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
27%

Gem. looptijd rev. CBC
1,2 jaar
Reverse
12%

Over BUFFERfund

Long
61%

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.

