
Kerngegevens Resultaten

per 31 maart 2020

Beheerder

BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 84,34

maart (%) -23,48%

Juridisch eigenaar 2020 (%) -28,74%

Stichting Juridisch Sinds start (%) -15,66%

Eigendom BUFFERfunds

Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. -4,62%

IQ EQ Financial Services Volatiliteit (12m) 23,06%

Max. drawdown -35,53%

Introductiedatum Hoogste koers € 119,52

18 augustus 2016 Laagste koers € 77,05

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 31.301.396,84

Uitstaande participaties

371.144,3179

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund

per 31 maart 2020

Gem. looptijd (R)(C)BC

0,6 jaar

Gem. looptijd DC

0,0  jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

31,8%

Gem. BUFFER DC

0,0%

Als 2020 de geschiedenis in gaat als annus horribilis dan zal MAART daarin met hoofdletters 
worden geschreven. De coronacrisis had op de financiële markten een uitwerking die zijn 
weerga in de geschiedenis niet kent. Als donderslag bij heldere hemel veranderde de 
rimpelloze beleggingshemel in een steeds grimmiger noodweer, waarbij de aandelenkoersen 
met orkaankracht omver werden geblazen. We moeten helaas constateren dat onder deze 
omstandigheden ook ons BUFFER beleid geen stand heeft gehouden. De eerste 
koersklappen konden nog worden opgevangen, maar uiteindelijk was er geen houden aan 
en werden de BUFFERS van een deel van onze certificaten doorbroken. Daarnaast zorgde 
de enorme volatiliteit voor slechte prijzen voor onze certificaten waarvan we de BUFFERS 
nog wel konden verdedigen. Ons fonds moest vanaf de top in februari liefst 36% prijsgeven, 
iets minder dan onze benchmark (Eurostoxx50) die 38% daalde vanaf de hoogste stand.
De afgelopen weken hebben wij regelmatig via onze website ons huidige beleid 
gecommuniceerd. Daarbij gaven we aan niet bereid te zijn om nu grote risico’s te nemen, in 
de hoop zo snel mogelijk een groot deel van de verliezen in te lopen. Een dergelijk beleid 
zou onverantwoord zijn, al is het maar vanwege de enorme onzekerheid die heerst rondom 
alle effecten van het coronavirus. Om die reden heeft het fonds thans ook een grote 
liquiditeitspositie (circa 65%). Desondanks kon BUFFERfund aan het eind van de maand 
vanaf het dieptepunt toch een herstel van 10% noteren. Voor het actuele nieuws over de 
positie en het gevoerde beleid, verwijzen we naar alle berichtgeving op de website.
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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 maart 2020

BC
0%

CBC
36%

DC
0%RCBC 0%

Kas
64%


