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Ontwikkelingen in januari 2019
Bij de start van het nieuwe jaar schudde de aandelenmarkt het negatieve
sentiment van december fluks van zich af. In januari boekte de Eurostoxx50 index
een rendement van +5,58%. Daarmee is in één maand bijna de helft van het
verlies van vorige jaar (-11,25%) goed gemaakt. Voor BUFFERfund is het cijfer
relatief nog beter. De koerswinst van +3,69% betekende dat bijna het gehele
verlies van -4,13% over 2018 is ingelopen.
Of deze goede stemming op de beurzen alleen een ‘technisch’ herstel ten opzichte
van vorig jaar betreft, moet worden afgewacht. Beleggers lijken te hopen op een
scenario dat de centrale banken de rente niet (veel) verder verhogen als gevolg
van de afzwakkende groei.
BUFFERfund heeft vorig jaar een flink aantal certificaten gekocht die goed zouden
profiteren van een stijging van de Eurostoxx50, maar slechts beperkt dalen als de
index verder zou wegzakken. De prijs van deze gunstige risico-rendement
verhouding is dat zulke certificaten maar zeer beperkt rendement geven als de
markten gelijk blijven. Nu de markten (deels) zijn hersteld en deze certificaten
goed hebben gepresteerd, kijken we naar een goed moment om ze te vervangen
voor producten die ook bij stabiliserende markten een gunstig rendement
genereren.

Resultaten
per 31 januari 2019
Huidige koers
januari (%)
2019 (%)
Sinds start (%)

€ 108,90
3,69%
3,69%
8,90%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
3,55%
Volatiliteit (12m)
5,87%
Max. drawdown
-6,59%
Hoogste koers
€ 111,33
€ 99,44
Laagste koers

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 42.885.109,20
Uitstaande participaties
393.813,0213
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,06 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

per 31 januari 2019
Gem. looptijd (R)(C)BC
1,2 jaar

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.
Long BC
28%

Kas
38%

Gem. looptijd DC
0,8 jaar
Gem. BUFFER (R)(C)BC
28,7%
Gem. BUFFER DC
24,2%

Over BUFFERfund

Long
DC
19%

Long
CBC
15%

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.

