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Ontwikkelingen in juni 2020
Na de grote koersval in maart hebben de aandelenkoersen voor de derde maand op rij een
positief resultaat behaald. Nog altijd voorzichtig gepositioneerd, kon BUFFERfund met +0,9%
in koers stijgen. Daarmee is het herstel vanaf het dieptepunt in maart uitgekomen op +17%.
De Europese aandelen deden het in juni uitstekend met gemiddelde koersstijgingen van
meer dan 6%. Opvallend is dat de Amerikaanse aandelenmarkt (S&P500) daarbij achterbleef
met een winst van +1,8%. Het is lang geleden dat de Europese aandelenmarkten zo sterk
presteerden ten opzichte van de Amerikaanse. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de
recente sterke toename van de coronabesmettingen in de VS. Het positivisme op de
aandelenmarkten is overigens opvallend aangezien het IMF en andere instellingen nog
somberder zijn geworden over de economische vooruitzichten in de wereld. Te midden van
deze onzekerheid blijft BUFFERfund vooralsnog voorzichtig gepositioneerd.
Eind juni hebben wij onze strategie aangepast aan de vigerende marktomstandigheden.
Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het beleid zijn onder andere de mogelijkheid ook
andere gestructureerde producten dan Bonus en Discount Certificaten in te zetten. Ook
zullen we, indien zich daartoe kansen voordoen, gestructureerde producten met individuele
aandelen als onderliggende waarde aanschaffen. De doelstelling van BUFFERfund blijft
overigens ongewijzigd: we zijn er op gericht de risico’s ten opzichte van een reguliere
aandelenbelegging te verlagen en binnen dat kader op langere termijn een gezond
rendement te behalen.

Resultaten
per 30 juni 2020
Huidige koers
juni (%)
2020 (%)
Sinds start (%)

€ 89.92
0.88%
-24.02%
-10.08%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
-2.72%
Volatiliteit (12m)
23.64%
Max. drawdown
-35.53%
Hoogste koers
€ 119.52
€ 77.05
Laagste koers

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 33,152,025.73
Uitstaande participaties
368,689.9079
Beheervergoeding
0,96% op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

Over BUFFERfund

per 30 juni 2020
Gem. looptijd (R)(C)BC
1,4 jaar
Gem. looptijd DC
0,0 jaar
Gem. BUFFER (R)(C)BC
44.2%
Gem. BUFFER DC
0.0%

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.
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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.
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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.

