
Kerngegevens Resultaten

per 31 mei 2017

Beheerder

BUFFER Invest BV

Koers € 107,13

Bewaarder mei (%) 0,06%

Stichting Bewaring 2017 (%) 3,54%

BUFFER Funds Sinds start (%) 7,13%

Fondsadministratie

SGG Group Statistieken sinds start

Geannual. rend. 9,20%

Introductiedatum Volatiliteit 3,83%

18 augustus 2016 Max. drawdown -1,61%

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

Basisvaluta

Euro

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 25.674.076,32

Uitstaande participaties

239.651,9801

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken
per 31 mei 2017

Gem. looptijd long CBC

1,2 jaar

Gem. looptijd rev. CBC

1,8 jaar

Gem. barriere long CBC

2.663

Gem. barriere rev. CBC

4.206

De afgelopen maand kon BUFFERfund een minimale beweging naar voren 
maken (+0,06%). Dat betekende opnieuw een positieve maand voor het 
fonds, dat sinds de start nog geen negatieve maandscore heeft laten zien. 
Vergeleken met de benchmark, de Eurostoxx50 index (ES50), was de winst 
beperkt. Deze index liep in mei met 1,39% op. ES50 heeft daarmee nog 
steeds een ruime voorsprong op het resultaat van BUFFERfund. Daar staat 
tegenover dat de volatiliteit van ons fonds in mei opnieuw verder daalde, tot 
3,83. ES50 draagt in volatiliteittermen (12,12) duidelijk meer risico in zich 
mee, hoewel dat getal in absolute zin ook laag is.

De huidige zeer lage volatiliteit op de financiële markten wordt door veel 
experts niet vertrouwd. Het heeft ook ons doen besluiten om nieuwe posities 
in CBC, na winstneming op oudere posities, beperkt in te nemen. Een plotse 
terugval van de ES50, in combinatie met een sterk oplopende volatiliteit, zou 
anders tot te veel (korte termijn) rendementsverlies leiden. De hiermee 
gepaard gaande ruime liquiditeit zien wij als goede kans voor de nabije 
toekomst.
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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 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.        

Rendementsontwikkeling

Ontwikkelingen in mei 2017

Huidige posities Over BUFFERfund


