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Ontwikkelingen in januari 2020

Resultaten

Aanvankelijk leek januari de stijgende trend van vorig jaar rustig voort te zetten, maar al snel
verflauwde de stemming. De opgebouwde koerswinst ging verloren en de beurs leek
richtingloos voort te kabbelen. Het venijn zat in de laatste dagen van januari, toen een
verkoopgolf de koersen wereldwijd flink lager zette. Uiteindelijk verloor de Eurostoxx50 Index
(ES50), onze benchmarkindex qua risico en rendement, deze maand 2,62%. BUFFERfund
beperkte de schade, maar moest ook 1,36% in koers prijsgeven.
De oorzaak van de slechte stemming is de angst dat het coronavirus ernstige economische
schade teweeg zal brengen. Een analist van JP Morgan sprak zelfs van een potentiële
‘zwarte zwaan’, waarmee gedoeld wordt op een zeldzame gebeurtenis met grote
(economische) gevolgen. Nu zijn er door de jaren heen veel vaker dergelijke zwanen
gesignaleerd, na later bleek ten onrechte. Maar de onzekerheid zit in ieder geval nu stevig in
de markt. We zien dat aan de maandsvolatiliteit van de ES50, die in een week tijd opliep van
een uiterst lage 8 naar 13 eind januari. De beweeglijkheid van BUFFERfund steeg van 3
naar 4. Opmerkelijk is dat de ingeprijsde volatiliteit in de langer lopende certificaten nog
nauwelijks stijgt. Als dit wel gaat gebeuren, zullen we overwegen op de lagere koersniveaus
onze CBC posities (iets) uit te breiden. Vooralsnog heeft BUFFERfund met de combinatie
van Reverse Bonus certificaten, die profiteren van koersdalingen, en long certificaten met
grote BUFFERS, veelal meer dan 30%, een comfortabel defensief uitgangspunt.

per 31 januari 2020
Huidige koers
januari (%)
2020 (%)
Sinds start (%)

€ 116,74
-1,36%
-1,36%
16,74%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
4,60%
Volatiliteit (12m)
5,63%
Max. drawdown
-6,59%
Hoogste koers
€ 118,70
€ 99,44
Laagste koers

Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR
ISIN-code
NL0012615884

Koersontwikkeling
150

Omvang fonds
€ 43.645.880,77
Uitstaande participaties
373.869,2828
Beheervergoeding
0,96 % op jaarbasis
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Huidige posities
BUFFERfund

per 31 januari 2020

Gem. looptijd DC
1,9 jaar
Gem. BUFFER (R)(C)BC
35,1%
Gem. BUFFER DC
47,8%
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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.

Kas

Gem. looptijd (R)(C)BC
1,3 jaar

Over
BUFFERfund
ESTX50
GR TR

BC
60%

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.

Volatiliteit

Verhandelbaarheid
Dagelijks

18%
16%

Koersontwikkeling (start = 100)

Beurs
Niet genoteerd

