
Kerngegevens Resultaten

per 29 februari 2020

Beheerder

BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 110,22

februari (%) -5,59%

Juridisch eigenaar 2020 (%) -6,87%

Stichting Juridisch Sinds start (%) 10,22%

Eigendom BUFFERfunds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. 2,80%

IQ EQ Financial Services Volatiliteit (12m) 6,78%

Max. drawdown -7,78%

Introductiedatum Hoogste koers € 119,52

18 augustus 2016 Laagste koers € 99,44

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 40.674.783,75

Uitstaande participaties

369.042,5438

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund

per 29 februari 2020

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,2 jaar

Gem. looptijd DC

1,8 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

30,4%

Gem. BUFFER DC

42,9%

Februari leek een voortzetting te worden van het beeld van de voorgaande maanden. De 
aandelenkoersen stegen rustig verder en bereikten halverwege de maand recordstanden. 
Toen sloeg plotseling de paniek over de coronacrisis toe en de koersen zetten de laatste zes 
handelsdagen van februari een zeer sterke daling in. De Eurostoxx50 index, qua risico en 
rendement onze benchmark, daalde vanaf de top -13,8%. Voor de gehele maand ging er -
8,4% verloren, terwijl het verlies over de eerste twee maanden van het jaar -10,8% bedraagt. 
Ook BUFFERfund kreeg een flinke koerstik. Vanaf de hoogste koers ging er -7,7% verloren, 
terwijl het verlies over de maand uitkwam op -5,6%. Voor het gehele jaar moet ons fonds 
vooralsnog een negatief resultaat van -6,9% dulden. Het zijn geen cijfers om vrolijk van te 
worden, hoewel de koersdaling van BUFFERfund aanzienlijk lager is dan die van de index. 
De koersdaling van ons fonds wordt overigens deels veroorzaakt door een zeer sterke 
stijging van de volatiliteit. Als gevolg daarvan is er een extra daling van de waarde van de 
certificaten waarin wij beleggen. Dat hoeft voor de lange termijn geen (grote) negatieve 
gevolgen te hebben. Zolang de BUFFER in het certificaat stand houdt, blijft het uitzicht op 
het bonusrendement gewoon in stand. De gemiddelde omvang van de BUFFERS in de 
certificaten van ons fonds bedraagt, ook na de forse koersdaling van deze maand, 
gemiddeld 30%.
Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden op de beurs is een blog op de site geplaatst 
waarin uitvoerig wordt ingegaan op de prestaties en positie van BUFFERfund onder de 
huidige marktomstandigheden.

Factsheet februari 2020
Publicatiedatum 1 maart 2020

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 februari 2020
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