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WELKOM namens het BUFFERteam

• Marcel Tak – statutair directeur en hoofd beleggingen

• Jan van Rossum – statutair directeur 

• Anne Bruintjes – beleggingen en operations

• Joop van Veen – finance

• Dirk Kam – acquisitie



Markt van extremen 1
aandelenkoersen gestegen en relatief duur



Markt van extremen 2:
spaar- en obligatierente rond vriespunt

• 1 jaar: - 0,5%

• 5 jaar: - 0,3%

• 10 jaar: + 0,5%

• 30 jaar: + 1,2%

• 100 jaar (Oostenrijk): + 2,1%



Markt van extremen 3:
vastgoed altijd vast en zeker?

• vastgoedcrisis 2012-2015

• gevolgen rentestijging onzeker

• liquiditeit beperkt



Markt van extremen 4:
volatiliteit zeer laag



Wat dan?

• ‘veilige beleggingen' bestaan niet (meer)

• TINA: there is no alternative (         aandelenmarkt)

• angst en hebzucht: de grootste vijanden



Oplossingen

• spreiden: liever een index dan individuele aandelen

• risico boven rendement stellen (“waar risico wordt 
veronachtzaamd, wordt rendement een toevalstreffer”)

• beleggingsfondsen kunnen goed instrument zijn

• er zijn 10.000en beleggingsfondsen.... echter, er is maar één 
BUFFERfund!



Doelstelling

• Doelstellingen BUFFERfund:
• verlaagd risico ten opzichte van een gewone aandelenbelegging

• gezond rendement, op langere termijn minimaal gelijk aan dat van 
aandelen

• Hoe bereiken we onze doelstellingen?
• intelligente beleggingsproducten

• geavanceerde selectie

• unieke strategie



BUFFERfund vs. de markt
lange termijn scenario



Capped Bonus Certificaat

Kenmerken CBC Voorbeeld

• certificaat uitgegeven door bank BNP Paribas

• beperkte looptijd 1 jaar

• resultaat afhankelijk aandelenindex Eurostoxx50

• stand index bij aankoop 3000

• aankoop tegen beurskoers 30 euro

• mogelijk aflossing tegen bonuskoers 33 euro

• bonusrendement 10%

• index mag in koers dalen 20%



Scenario CBC



Strategie en beleid

• Uitgangspunt 1: mix CBC en RCBC

• Uitgangspunt 2: BUFFER van circa 20%

• Uitgangspunt 3: selectie uit 20.000 ES50 certificaten

• DRM: Dynamisch Risico Management
• koersdaling 10 % (BUFFER < 10%): verkoop positie
• aankoop nieuwe (R)CBC met 20% BUFFER

• DWM: Dynamisch Winst Management
• koersstijging 10% (BUFFER > 30%): verkoop positie
• aankoop nieuwe (R)CBC met 20% BUFFER



Backtest



Volatiliteit (beweeglijkheid)



Rendement



Vergelijking o.b.v. volatiliteit



Recente daling Eurostoxx 50



Specifieke risico’s

• scherpe daling index (bijvoorbeeld > 20% in zeer korte tijd)

• debiteurenrisico (R)CBC



100% transparant

• géén black box

• alleen beursgenoteerde producten

• dagelijks wordt koers opgemaakt

• dagelijks zonder kosten in- en uitstappen



Structuur

• juridische status: fonds voor gemene rekening, vrijgesteld van actief 
toezicht AFM

• eigendom en beheer: beheerder / bewaarder

• toezicht en controle: SGG, DNB, AFM, accountant

• raad van advies

• banken en brokers: ABN AMRO, DEGIRO, IB



Voorwaarden

• minimaal € 100.000

• vervolgstortingen / -opnames minimaal € 5.000

• koers dagelijks online te volgen

• dagelijks zonder kosten in- en uitstappen



Kosten

• Total Expense Ratio (TER) is 1,10% per jaar

• beheervergoeding 0,96%

• overige kosten 0,14%

• geen ‘performance fee’

• Kosten zijn verdisconteerd in koers



Omvang BUFFERfund



Nederlandse fondsenmarkt 2017

• totaal fondsen: 325

• grootste (1 van 325): Robeco Gl. Stars Eq. (€ 2703 mln.)

• opkomend (183 van 325): BUFFERfund (€ 27 mln.)

bron: morningstar



Waarom BUFFERfund?

• indexbeleggen

• onderscheidende strategie met unieke beleggingsproducten

• focus op vermijden scherpe dalingen

• langere termijn gezond rendement

• ruime BUFFER om de meest voorkomende dalingen op te 
vangen…

• …dan geen koersstijging nodig voor rendementsherstel

• professionele structuur en beheer
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