
Kerngegevens Resultaten
per 31 mei 2018

Beheerder

BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 110,15

mei (%) -0,48%

Juridisch eigenaar 2018 (%) 0,54%

Stichting Bewaring Sinds start (%) 10,15%

BUFFER Funds
Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 5,58%

SGG Group Volatiliteit (12m) 4,14%

Max. drawdown -3,84%

Introductiedatum Hoogste koers € 111,29

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 43.213.522,93

Uitstaande participaties

392.330,0701

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,09 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 31 mei 2018

Gem. looptijd long (C)BC

0,9 jaar

Gem. looptijd DC

0,8 jaar

Gem. barrière long (C)BC

2.490

Gem. Cap DC

2.414

Plotsklaps leek de eurocrisis terug van nooit helemaal weggeweest….. Het 
vooruitzicht van een nieuwe Italiaanse regering die het niet zo nauw neemt 
met het begrotingstekort en de staatsschuld bracht de markten behoorlijk in 
beweging. Vooral de obligatiemarkten waren onrustig, maar ook de 
aandelenkoersen moesten een veer laten, m.n. de bankaandelen. De 
Eurostoxx50 index, onze langetermijn benchmark, liep 2,11% in waarde terug 
waarmee de schade uiteindelijk nog meeviel. BUFFERfund moest een 
teruggang van 0,48% ondergaan. Dat zijn geen percentages die een grote 
nervositeit onder de beleggers verraden. Daarbij moet wel in aanmerking 
worden genomen dat tot 22 mei het beurssentiment opperbest was en de 
index ten opzichte van het begin van de maand nog met 2,6% was gestegen. 
Op dat moment bereikte BUFFERfund een recordkoers van 111,29 euro. De 
redelijk relaxte sfeer blijkt vooralsnog ook uit de volatiliteit van de index, die 
met 11,44 praktisch gelijk is aan die van de vorige maand. De 
koersbeweeglijkheid van BUFFERfund ligt met 4,14 veel lager dan die van de 
markt, conform onze doelstelling. Die lage volatiliteit noopt ons nog steeds om 
voorzichtig te opereren. Bij te grote posities zou een snelle stijging van de 
beweeglijkheid de koers van BUFFERfund te veel raken.
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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 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.        

Koersontwikkeling

Ontwikkelingen in mei 2018

Long 
(C)BC
39%

Long 
DC
10%

Kas
51%


