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Ontwikkelingen in februari 2018
In februari hebben de aandelenmarkten voor het eerst in lange tijd een flinke
correctie doorgemaakt. De laatste dagen van januari waren daarvan al de
voortekenen te zien. De dalende trend in februari resulteerde uiteindelijk in
een 4,6% neergang van de Eurostoxx50 index. Ook BUFFERfund moest
terrein prijsgeven, al was het verlies van 0,7% duidelijk minder dan dat van
onze lange termijn benchmark. De beperking van het verlies kwam met name
door de hoge liquiditeit en de positie in Reverse Certificaten. Gedurende de
correctie zijn deze Reverse posities, die met name profiteren bij
koersdalingen, verkocht en de Capped Bonus Certificaten beperkt uitgebreid.
Dat betekende dat BUFFERfund sterker van de gedeeltelijke herstelbeweging
profiteerde dan het eerder verloor. De koerscorrectie in februari ging gepaard
met een flinke toename van de volatiliteit, die voor de Eurostoxx50 index
opliep van 10,3 naar 11,3. De koersbeweeglijkheid van BUFFERfund nam toe
tot 3,5 (was 2,2). De opgelopen volatiliteit geeft mogelijkheden de posities in
(Capped) Bonus Certificaten uit te breiden. Wij doen dat wel voorzichtig, zodat
bij een mogelijk verdergaande koerscorrectie de schade voor BUFFERfund
beperkt kan blijven.

Resultaten
per 28 februari 2018
Huidige koers
februari (%)
2018 (%)
Sinds start (%)

€ 109,27
-0,70%
-0,26%
9,27%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
5,98%
Volatiliteit (12m)
3,49%
Max. drawdown
-3,84%
Hoogste koers
€ 110,46
€ 99,44
Laagste koers

Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR
ISIN code BUFFERfund
NL0012615884

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 31.226.407,23
Uitstaande participaties
285.779,6132
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,09 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 28 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.

Gem. looptijd long CBC
1,0 jaar
Gem. looptijd rev. CBC
N.v.t.
Gem. barriere long CBC
2.615
Gem. barriere rev. CBC
N.v.t.

Over BUFFERfund

Long
45%
Kas
55%

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.

