
Kerngegevens Resultaten
per 31 juli 2017

Beheerder

BUFFER Invest BV Huidige koers € 108,49

juli (%) 1,03%

Bewaarder 2017 (%) 4,86%

Stichting Bewaring Sinds start (%) 8,49%

BUFFER Funds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 8,99%

SGG Group Volatiliteit 3,61%

Max. drawdown -1,61%

Introductiedatum Hoogste koers € 108,59

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

Basisvaluta

Euro

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 26.806.978,43

Uitstaande participaties

247.098,8223

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken
per 31 juli 2017

Gem. looptijd long CBC

1,1 jaar

Gem. looptijd rev. CBC

2,2 jaar

Gem. barriere long CBC

2.675

Gem. barriere rev. CBC

4.208

De aandelenkoersen herstelden in juli iets van de slechte voorgaande maand. 
De Eurostoxx50 index, onze lange termijn benchmark, liep met 0,31% op.
BUFFERfund voegde deze maand ruim het drievoudige, 1,03%, aan waarde 
toe. Daarmee heeft het fonds sinds de introductie op 18 augustus 2016 elke 
maand een positief resultaat behaald.

De stabiele ontwikkeling vertaalt zich in een zeer lage volatiliteit (risico) van 
3,6. De benchmark heeft een veel hogere beweeglijkheid van 12, hoewel dat 
in historisch perspectief relatief laag is.
De lage en almaar dalende volatiliteit draagt bij aan de goede resultaten van 
BUFFERfund. De certificaten in het fonds worden bij een dalende volatiliteit 
meer waard. Daar staat tegenover dat het rendement op nieuwe certificaten, 
juist door de hoge prijs, beperkt is. Mede om deze reden houden wij het al 
een aantal maanden gevoerde beleid vol om een grote liquide positie aan te 
houden.

De liquiditeitspositie wordt in ieder geval verkleind zodra de volatiliteit van de 
(R)CBC weer oploopt.

Long
47%

Reverse
8%

Kas
45%

Factsheet juli 2017
Publicatiedatum 1 augustus 2017

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 juli 2017

Huidige posities Over BUFFERfund


