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Ontwikkelingen in september 2017
Na een kleine min in augustus, voegde BUFFERfund deze maand +0,72%
rendement aan het totaal toe. Dat betekende dat ons fonds eind september
op een recordkoers van 109,18 euro is uitgekomen, een rendement sinds de
start van +9,18%. Onze langetermijn (3-5 jaar) benchmark heeft over dezelfde
periode een resultaat van 24,30% behaald, na in september een plus van
+5,19% te hebben neergezet.
Zeer opvallend is de almaar dalende volatiliteit (1-jaars periode) van de index,
die nu op 11,16 staat. In ‘normale’ tijden ligt het niveau rond de 20. De
volatiliteit van BUFFERfund is helemaal extreem laag met een percentage
van 3,06, wat het lage risico weerspiegelt. De lage volatiliteit op de beurzen
geeft aan dat beleggers zich (nog) niets aantrekken van onzekerheden zoals
de spanning Noord-Korea / VS en mogelijke gevolgen van het referendum in
Catalonië.
Zolang de beweeglijkheid van de index zo extreem laag is, blijven wij een
flinke liquiditeit in BUFFERfund aanhouden, tot het moment van weer
oplopende volatiliteit.

Resultaten
per 30 september 2017
Huidige koers
september (%)
2017 (%)
Sinds start (%)

€ 109,18
0,72%
5,53%
9,18%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
8,20%
Volatiliteit (12m)
3,06%
Max. drawdown
-1,61%
Hoogste koers
€ 109,18
€ 99,44
Laagste koers

Rendementsontwikkeling
ISIN code
NL0012615884
Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 27.288.192,95
Uitstaande participaties
249.939,8222
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 30 september 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.

Gem. looptijd long CBC
1,1 jaar
Gem. looptijd rev. CBC
2,2 jaar
Gem. barriere long CBC
2.697
Gem. barriere rev. CBC
4.226

Over BUFFERfund

Kas
48%

Long
46%

Reverse
6%

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.

