
Kerngegevens Resultaten
per 31 mei 2020

Beheerder
BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 89.14

mei (%) 2.71%

Juridisch eigenaar 2020 (%) -24.68%

Stichting Juridisch Sinds start (%) -10.86%

Eigendom BUFFERfunds
Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. -3.01%

IQ EQ Financial Services Volatiliteit (12m) 23.57%
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
€ 32,863,678.39

Uitstaande participaties
368,689.9079

Beheervergoeding
0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)
1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 31 mei 2020

Gem. looptijd (R)(C)BC
1,0 jaar

Gem. looptijd DC
0,0  jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC
36.4%

Gem. BUFFER DC
0.0%

Opnieuw kon de Eurostoxx50 index afgelopen maand winst boeken. De index steeg per 
saldo met +4,94%. BUFFERfund kon in mei +2,71% aan rendement realiseren. Na de 
dramatische maand maart zijn de (Europese) aandelenkoersen nu voor de twee 
achtereenvolgende maand met rond 5% gestegen. Het maartverlies is daarmee nog (lang) 
niet goedgemaakt, maar beleggers zijn kennelijk hoopvol over een aantal zaken, met name 
over een mogelijk toch wat sneller economisch herstel. Die gedachte wordt gevoed door de 
heropening van de economieën in geheel Europa. De (handels)spanningen tussen de VS en 
China leidden kortstondig tot onrust, maar raken de beleggers momenteel nog niet al te zeer.

BUFFERfund is nog altijd voorzichtig gepositioneerd, alhoewel de liquiditeiten verder zijn 
teruggebracht tot 45% per ultimo mei. Een aantal certificaten met nog maar een beperkt 
rendementsperspectief hebben wij verkocht en vervangen door nieuwe. Door de daling van 
de volatiliteit is geleidelijk meer nadruk komen te liggen op nieuwe Bonus Certificaten zonder 
plafond in de aflossing. Het zijwaartse rendement is daardoor beperkt of afwezig, maar deze 
certificaten lopen op de einddatum voor een groot deel mee met de eventuele koersstijging 
van de ES50. De certificaten maken geen of slechts een beperkt verlies zolang de BUFFERS 
niet worden doorbroken. De BUFFERS zijn met 35% tot ruim 55% aanzienlijk.
Daarnaast is een aantal Reverse Bonus Certificaten gekocht die kunnen profiteren van een 
zijwaartse of dalende beweging van de index.
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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.        
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