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Ontwikkelingen in november 2017
Deze maand liepen de Europese aandelenmarkten behoorlijke koersaverij op.
Politieke onzekerheden in Europa, met name het Catalaanse conflict met de
Spaanse overheid, en de sterkere euro waren hier debet aan.
Natuurlijk speelde ook hoogtevrees een rol bij de terugval van de Eurostoxx50
index, onze benchmark, met 2,75%. BUFFERfund kon het net droog houden
en liep fractioneel op met 0,04%. Op 28 november werd een recordkoers
bereikt van 109,67 euro, om de maand af te sluiten op een niveau van 109,51
euro. De liquiditeit in BUFFERfund van 50% is teruggebracht tot 44%.
Vanwege de lage volatiliteit - waardoor het rendementsperspectief van
Capped Bonus Certificaten wordt gedrukt - hebben we opnieuw Bonus
Certificaten zonder Cap gekocht. Daarnaast hebben we een aanvullende
positie ingenomen in een Reverse Capped Bonus Certificaat, waarmee juist
bij dalende koersen rendement kan worden behaald.

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

€ 109,55
0,04%
5,88%
9,55%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
7,37%
Volatiliteit (12m)
2,38%
Max. drawdown
-1,61%
Hoogste koers
€ 109,67
€ 99,44
Laagste koers

Door instroom van (nieuwe) participanten is BUFFERfund de afgelopen
maand met een kleine 2 miljoen euro gegroeid tot bijna 30 miljoen euro.

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 29.574.857,43
Uitstaande participaties
269.978,4331
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 30 november 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
1,0 jaar
Gem. looptijd rev. CBC
2,0 jaar
Gem. barriere long CBC
2.763
Gem. barriere rev. CBC
4.264

Over BUFFERfund

Kas
44%

Long
48%

Reverse
8%

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.

