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Ontwikkelingen in maart 2017

Resultaten

De koers van BUFFERfund steeg in maart met +1,55%, waardoor over het
eerste kwartaal een rendement van +3,01% is gerealiseerd. Sinds de start van
BUFFERfund (18 augustus 2016) is het rendement +6,58%. De
benchmarkindex (Eurostoxx50) kwam over dezelfde periode tot een
rendement van +18,12%. Opvallend is de zeer lage volatiliteit van
BUFFERfund (4,16), veel minder dan die van de Eurostoxx50 (11,91). Hoe
lager de volatiliteit, hoe lager het risico. BUFFERfund heeft sinds de start over
alle maanden een positief resultaat behaald. Dat is natuurlijk geen garantie
voor de toekomst.

per 31 maart 2017

De aandelenmarkt bewoog zich het afgelopen half jaar bijna in een rechte lijn
omhoog. Onder die omstandigheden hebben onze Reverse Certificaten een
dempende werking, waardoor BUFFERfund de indexstijging vertraagd volgt.
Zodra de markt draait zal dit type certificaten juist de daling van de markt
dempen en positief bijdragen. Die test heeft ons fonds echter nog niet gehad.
De afgelopen maand zijn door DRM en DWM (voor uitleg zie Fondsprofiel op
onze website) extra (Reverse) Certificaten aangekocht, zodat de liquiditeiten
van BUFFERfund nu minder dan 10% bedragen.

Koers
maart (%)
2017 (%)
Sinds start (%)

€ 106,58
1,55%
3,01%
6,58%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
10,86%
Volatiliteit
4,16%
Max. drawdown
-1,61%

Rendementsontwikkeling
Basisvaluta
Euro
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 22.488.328,27
Uitstaande participaties
210.995,6824
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 31 maart 2017

Gem. looptijd rev. CBC
1,4 jaar
Gem. barriere long CBC
2.612
Gem. barriere rev. CBC
4.007

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
10%

Gem. looptijd long CBC
1,1 jaar

Over BUFFERfund

Reverse
18%
Long
72%

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.

