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Ontwikkelingen in april 2018
Na twee maanden van koersdalingen herpakten de aandelenmarkten zich in
april. Onze benchmark, de Bruto Total Return Eurostoxx50 index, steeg met
maar liefst +5,98%. Met die stijging werd het verlies voor het gehele jaar
weggewerkt en staat de index nu op een winst van +2,04%. Ook
BUFFERfund profiteerde van de gunstige stemming op de aandelenmarkten.
De afgelopen maanden moest het fonds wel wat terrein prijsgeven, maar lang
niet zoveel als ES50. Uiteraard betekent dit ook dat het herstel van
BUFFERfund gematigder verloopt. Maar het positieve resultaat over april van
+1,95% mag er zeker zijn. Voor het hele jaar staat ons fonds nu op een
resultaat van +1,03% en op de laatste dag van april werd zelfs een
recordkoers van 110,68 bereikt. ES50 staat nog ruim 3% onder zijn
recordkoers. Dat betekent dat in de turbulentie van de afgelopen maanden
BUFFERfund relatief extra rendement heeft kunnen behalen. Uiteraard geeft
rendement slechts een beperkt beeld van de prestatie. Het gaat zeker ook om
de bijbehorende risico’s, die we meten aan de hand van de (liefst zo laag
mogelijke) volatiliteit. De volatiliteit van BUFFERfund staat nu op 4,04, terwijl
die van ES50 uitkwam op 11,41.

Resultaten
per 30 april 2018
Huidige koers
april (%)
2018 (%)
Sinds start (%)

€ 110,68
1,95%
1,03%
10,68%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
6,19%
Volatiliteit (12m)
4,04%
Max. drawdown
-3,84%
Hoogste koers
€ 110,68
€ 99,44
Laagste koers

Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR
ISIN code BUFFERfund
NL0012615884

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 42.376.620,18
Uitstaande participaties
382.869,9375
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,09 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 30 april 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 (C)BC
1,0 jaar
Gem. looptijd DC
0,6 jaar
Gem. barrière long (C)BC
2.490
Gem. Cap DC
2.300

Over BUFFERfund

Long
(C)BC
40%
Kas
50%
Long
DC
10%

Het fonds wil haar doelstelling met name bereiken door de aanschaf van aan de
Duitse beurs genoteerde Capped Bonus Certificaten en Discount 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.

