
Kerngegevens Resultaten
per 31 december 2017

Beheerder

BUFFER Invest BV Huidige koers € 109,55

december (%) 0,01%

Bewaarder 2017 (%) 5,88%

Stichting Bewaring Sinds start (%) 9,55%

BUFFER Funds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 6,93%

SGG Group Volatiliteit (12m) 2,23%

Max. drawdown -1,61%

Introductiedatum Hoogste koers € 109,92

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 30.224.240,92

Uitstaande participaties

275.890,3250

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,10 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 31 december 2017

Gem. looptijd long CBC

0,9 jaar

Gem. looptijd rev. CBC

2,0 jaar

Gem. barriere long CBC

2.763

Gem. barriere rev. CBC

4.263

Aandelenkoersen stegen nagenoeg het hele jaar door, al moesten zij in 
december terrein prijsgeven. De bruto Eurostoxx50 index (inclusief herbelegd 
dividend) daalde de laatste maand met 1,71%. Over het gehele jaar resteert 
echter een ruime plus van +10,05%. BUFFERfund gaf in december geen 
krimp en sloot de maand af op de stand waarop het begon: 109,55 euro. Voor 
geheel 2017 betekent dat een rendement van 5,88%. 

BUFFERfund heeft als primaire doelstelling de risico’s te verlagen, en 
daarnaast een gezond rendement te realiseren. Die doelstelling werd over 
2017 duidelijk waargemaakt. De volatiliteit van BUFFERfund was gelijk aan 
2,23, veel lager dan de 10,35 voor de Eurostoxx50 index. De beweeglijkheid 
van ons fonds was zelfs lager dan die van de Europese obligatie index, terwijl 
die in 2017 slechts tot 0,7% rendement kwam. 

Kortom, wij zijn tevreden over de resultaten in het eerste volle kalenderjaar 
van BUFFERfund. Dat geldt ook voor de groei van ons fonds, van 16 miljoen 
naar iets meer dan 30 miljoen euro. 
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46%
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8%
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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.        

Koersontwikkeling

Ontwikkelingen in december 2017


