
Kerngegevens Resultaten
per 31 januari 2018

Beheerder

BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 110,03

januari (%) 0,44%

Bewaarder 2018 (%) 0,44%

Stichting Bewaring Sinds start (%) 10,03%

BUFFER Funds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 6,81%

SGG Group Volatiliteit (12m) 2,22%

Max. drawdown -1,61%

Introductiedatum Hoogste koers € 110,46

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN code BUFFERfund

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 31.444.904,50

Uitstaande participaties

285.779,6132

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,09 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 31 januari 2018

Gem. looptijd long CBC

1,0 jaar

Gem. looptijd rev. CBC

1,9 jaar

Gem. barriere long CBC

2.635

Gem. barriere rev. CBC

4.246

De aandelenmarkten schoten in de eerste weken van 2018 uit de startblokken. 
Later in de maand leek de fut eruit en in de laatste dagen was er zowaar sprake 
van een correctieve beweging. Per saldo behaalde de Eurostoxx50 index in 
januari een rendement van +3,11%. BUFFERfund kon ook koerswinst boeken en 
liep in januari met 0,44% op. Sinds de start behaalde BUFFERfund een 
rendement van 10,03%. In de 18 maanden sinds augustus 2016 heeft 
BUFFERfund één maand een negatief resultaat behaald (-0,07% in augustus 
2017). Het zeer gelijkmatige koersverloop van het fonds blijkt ook uit de volatiliteit, 
die met 2,22 zelfs onder die van Europese obligaties ligt. 

Wij blijven echter alert op veranderende marktomstandigheden. Zo hebben we 
Bonus Certificaten met een zeer lage barrière in portefeuille genomen. Deze 
certificaten reageren relatief beperkt op plotselinge neergaande bewegingen. 
Natuurlijk hebben we ook nog steeds de koersgevoeliger Capped Bonus 
Certificaten in portefeuille. Deze certificaten leveren rendement op in licht 
dalende, zijwaarts en opwaarts bewegende markten. BUFFERfund streeft door de 
combinatie van verschillende certificaten steeds naar een optimale beheersing 
van de risico’s, natuurlijk zonder een mooi rendementsperspectief uit het oog te 
verliezen.      

Factsheet januari 2018
Publicatiedatum 1 februari 2018

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 januari 2018

Long
40%

Reverse
5%

Kas
55%


