
Kerngegevens Resultaten

per 31 december 2019

Beheerder

BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 118,35

december (%) 0,88%

Juridisch eigenaar 2019 (%) 12,69%

Stichting Juridisch Sinds start (%) 18,35%

Eigendom BUFFERfunds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 5,15%

IQ EQ Financial Services Volatiliteit (12m) 5,79%

Max. drawdown -6,59%

Introductiedatum Hoogste koers € 118,45

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 43.700.813,41

Uitstaande participaties

369.250,3685

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,06 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund

per 31 december 2019

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,4 jaar

Gem. looptijd DC

2,0 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

36,7%

Gem. BUFFER DC

49,3%

December is statistisch een prima maand als het om aandelenrendement gaat. Vorig jaar 
was dat overigens anders, toen een sterke koersval de markt teisterde. Dit jaar zagen we 
echter weer het ‘vertrouwde’ patroon en voegde de Eurostoxx50 (ES50), qua risico en 
rendement onze benchmark, +1,22% rendement aan het totaal toe. BUFFERfund deed het 
ook uitstekend en liep met +0,88% in waarde op. Voor het gehele jaar zijn de scores 
uitgekomen op resp. +29,30% en +12,69%. Dat is een flink verschil in rendement maar zodra 
we daar het risico bij betrekken ontstaat er een heel ander beeld. De volatiliteit (kenmerk van 
risico) van ES50 kwam het afgelopen jaar uit op 12,90, terwijl die van BUFFERfund slechts 
5,79 bedroeg, veel lager dus. De sharpe ratio is in de financiële wereld dé maatstaf voor de 
verhouding tussen risico en rendement. Die is nu voor BUFFERfund 1,07 en voor ES50 0,83. 
Hoe hoger de ratio, hoe beter de prestatie. Opnieuw heeft BUFFERfund daarmee 
toegevoegde waarde voor zijn participanten gecreëerd. Vorig jaar lag de ratio voor 
BUFFERfund op 0,38 en voor ES50 op 0,22.Veel lager dan dit jaar, maar door de grote 
koersstijging van dit jaar is de ratio sterk opgelopen. Ook toen presteerde BUFFERfund, op 
basis van deze ratio, dus beter dan de index.
D10-, de verwachte koersdaling van BUFFERfund bij een snelle daling van de 
aandelenindex van 10% is momenteel -3,9%. Eind vorig jaar lag dat percentage nog op -
6,8%. Ons fonds is daarmee op dit moment duidelijk defensiever gepositioneerd dan een 
jaar geleden.
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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 december 2019
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RCBC 7%
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