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Verslag van de beheerder 
 
Beleggingsdoelstellingen BUFFERfund 

 
BUFFERfund heeft als doelstelling op lange termijn een positief rendement te behalen, zo 
dicht mogelijk bij dat van een aandelenbelegging. Dat resultaat moet behaald worden met 
een veel lagere volatiliteit dan gewoonlijk gepaard gaat met deze beleggingscategorie.  
Op korte termijn zal onder positieve marktomstandigheden op de aandelenmarkten het 
resultaat van ons fonds achter kunnen blijven ten opzichte van de index, terwijl bij dalende 

aandelenkoersen BUFFERfund naar verwachting beter dan de gemiddelde 
aandelenindex zal presteren. Het fonds wil zijn doelstellingen bereiken door het gebruik 
van gestructureerde beleggingsproducten, zoals verschillende type Bonus Certificaten en 
Discount Certificaten. In maart 2020 hebben de uitzonderlijke marktomstandigheden er 
helaas toe geleid dat onze doelstelling met betrekking tot het matigen van verlies 
onvoldoende is gehaald. Daarover later in het verslag meer. 
 
 
Gestructureerde beleggingsproducten  
  
Gestructureerde beleggingsproducten zijn er in alle soorten en maten. Het belangrijkste 
kenmerk is dat met deze producten de verhouding wijzigt tussen risico en rendement van 
de onderliggende waarde waaraan ze gekoppeld zijn. BUFFERfund belegt voornamelijk 
in (Capped) Bonus Certificaten ((C))BC) en Discount Certificaten (DC), met als 
onderliggende waarde een aandelenindex. Het grootste deel van de beleggingen vindt 
plaats in de Eurostoxx50 index. Maar ook in andere indices wordt wel positie ingenomen, 
zoals de Amerikaanse Nasdaq-100, de Duitse DAX en de Europese (Euro) bankenindex.  
  
Een belangrijk kenmerk van de (C)BC is dat ze een (gemaximeerd) rendement kunnen 
geven zolang de onderliggende index niet op of onder een vooraf vastgesteld koersniveau 
daalt. Er zijn ook (C)BC die een (vast) rendement geven zolang de onderliggende index 
niet op of boven een vooraf vastgesteld koersniveau uitkomt. Dit zijn de Reverse (C)BC. 
Discount Certificaten zijn beleggingsproducten die worden gekocht met een “korting” ten 
opzichte van de actuele koers van de onderliggende index. De aflossing is tegen de op 
de aflosdatum geldende koers van de index, waarbij echter wel een vooraf vastgesteld 
maximum geldt. BUFFERfund gebruikt deze certificaten om zijn beleggingsdoelstellingen 

te bereiken en hanteert een scherp beleid gericht op risico- en winstmanagement van de 
beleggingen in het fonds.  
 
Vanwege de resultaten van ons fonds onder de uitzonderlijke marktomstandigheden in 
maart van 2020, hebben we ons beleid aangepast. Een deel van deze aanpassing is direct 
doorgevoerd. De andere wijzigingen gaan per 1 augustus 2020 in.  
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Prestatie BUFFERfund 
 
BUFFERfund heeft over de eerste helft van 2020 geen goede prestatie geleverd. De koers 
daalde van 118,35 euro per 31 december 2019 tot 89,92 euro per 30 juni 2020. Dat 
betekent over deze periode een rendement is behaald van -24,02%. De behaalde 
resultaten zijn inclusief de kosten, zodat het derhalve een netto resultaat betreft. 
 
Het slechte resultaat kwam voornamelijk tot stand in maart, en meer precies in de periode 
van 10 maart tot 19 maart. Op het dieptepunt noteerde ons fonds 77,05 euro, wat een 
daling van 35,5% betekende ten opzichte van de eerder bereikte top nog maar een maand 

daarvoor. Van top tot dieptepunt was de Eurostoxx50 index gedaald met 38,2%. Een 
dergelijke grote daling van ons fonds, slechts een paar procent minder dan dat van de 
index, is zeker niet het resultaat dat wij voor ogen hadden. 
 
Sinds het dieptepunt op 16 maart herstelde het fonds met bijna 17%. Dat is fors, hoewel 
minder dan het herstel van de Eurostoxx50. Over dezelfde periode liep deze 
aandelenindex met 34% op. Ons fonds behaalde het resultaat echter met een aanzienlijke 
omvang van de liquiditeiten, tot wel 75% van de totale omvang van het fonds. De reden 
voor de hoge liquiditeit was een beleidsaanpassing die we direct doorvoerden na de 
sterke koersval in maart. Vanwege de enorme onzekerheid op de financiële markten en 
de reële mogelijkheid van verdere dalingen besloten we enerzijds te beleggen in 
gestructureerde producten met een verhoogd risico en anderzijds een grote kaspositie 
aan te houden. Die grote liquiditeit moest ons in ieder geval verzekeren dat een verdere 
daling van de aandelenkoersen het negatieve resultaat van BUFFERfund effectief zou 
dempen. De certificaten met een verhoogd risico zorgden ervoor dat het 
rendementsperspectief op peil bleef. Deze strategie was mede mogelijk door de enorme 
volatiliteit van de aandelenkoersen, waardoor de certificaten met een verhoogd risico een 
zeer hoog rendementsperspectief boden. 
 
Door het slechte resultaat in de eerste helft van 2020 is sinds de start van BUFFERfund, 
op 18 augustus 2016 het totale netto rendement per 30 juni 2020 uitgekomen op -10,08%. 
Het spreekt voor zich dat ons streven erop gericht is op zo kort mogelijke termijn dit verlies 
weg te werken, maar uiteraard zonder daarbij de risico’s tot boven onze doelstelling te 
verhogen. 
 

 
Marktomstandigheden  
  
De marktomstandigheden in de eerste helft van 2020 waren zoals gezegd uitzonderlijk. 
De coronacrisis leidde tot een enorme koersval van aandelen. Niet eerder hebben 
aandelen van een rustig bereikte top (in februari) zó snel een duizelingwekkende val 
doorgemaakt. De Amerikaanse en Europese aandelenkoersen klapten tot wel 40% ineen. 
Dat was niet zonder reden. De coronacrisis leidde vooral in maart tot ongekende 
maatregelen van overheden waarbij een groot deel van de economie tot stilstand kwam. 
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Vooral de toeristensector en de financiële instellingen werden zeer hard geraakt. In de VS 
steeg de werkloosheid tot een nooit eerder geziene omvang van 22 miljoen. In Europa 
was de toename wat minder sterk door de enorme steunmaatregelen gericht op het 
stimuleren van bedrijven hun personeel niet te ontslaan. In Europa, maar zeker ook de 
VS, hebben de overheden enorm veel geld uitgetrokken om bedrijven en burgers 
financieel te ondersteunen. De centrale banken trokken alle registers open en kochten in 
zeer grote hoeveelheden obligaties op. De bankbalansen zijn nog nooit zo groot 
(opgeblazen volgens pessimisten) geweest. 
 
De enorme financiële ondersteuning van overheden en centrale banken hebben voor het 

grote herstel in de markt gezorgd. Ten eerste omdat daarmee de economische problemen 
verzacht en daardoor in eerste instantie niet of minder zichtbaar werden. Daarnaast is er 
zeer veel liquiditeit in de markt dat zich een weg vindt naar de financiële markten. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de grote stroom aan particuliere beleggers die hun overtollige 
liquiditeiten op de beurs in ogenschijnlijk laag geprijsde aandelen wilden beleggen. 
 
Het sterke herstel hebben de koersen inmiddels weer teruggebracht tot gemiddeld zo’n 
10% onder de in februari bereikte top. De koerswinst verhoudingen van met name 
Amerikaanse aandelen zijn daardoor zeer hoog. Immers de winstverwachtingen voor het 
bedrijfsleven zijn flink verlaagd, tot wel 40% onder de oorspronkelijke verwachtingen. 
Daarnaast geven instellingen als IMF en OESO aan dat het economische herstel 
langduriger kan zijn dan de markt verwacht. Het IMF waarschuwde zelfs dat de financiële 
markten te veel op het herstel vooruitlopen. 
 
Dat beleggers zich kennelijk ook geen zorgen maken over de kansen op een nieuwe 
besmettingsgolf en andere problemen, zoals de handelsoorlog met China, de moeizame 
Brexit onderhandelingen en de spanningen binnen de EU, is alleen maar opmerkelijk. Het 
lijkt erop dat de beleggersmarkten, gesteund door de liquiditeitenstroom, gemakkelijk (of 
nonchalant?) omgaan met allerhande risico’s die wel degelijk aanwezig zijn. 
    
 
Het gevoerde beleid voor BUFFERfund 
  
Zoals eerder al in dit verslag aangegeven, heeft BUFFERfund naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in maart het beleggingsbeleid op enkele punten aangepast. Zo was het 

beleid er tot nu toe op gericht om deBUFFER van de in positie genomen certificaten in 
dalende markten altijd te beschermen. We hebben dit uitgangspunt per direct aangepast. 
Indien mogelijk zullen we onze BUFFERS steeds actief beschermen, maar soms zijn door 
marktomstandigheden andersoortige acties meer in het belang van het fonds.  
 
De BUFFER bescherming in het kader van het oude beleid hield met name in om na 
verkoop van de certificaten met de bedreigde BUFFER weer nieuwe certificaten te kopen 
met grotere BUFFERS. In de marktomstandigheden van maart, met name de extreem 
hoge volatiliteit, bleek een dergelijk beleid niet houdbaar. De certificaten met nog kleine 
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BUFFERS moesten tegen zeer lage prijzen verkocht worden. De nieuwe certificaten met 
grotere BUFFERS konden weliswaar ook tegen lage prijzen gekocht worden, maar dat 
voordeel was duidelijk minder dan het nadeel van de verkochte certificaten. 
 
Vanaf maart hebben we ons voorts geconcentreerd op certificaten met een verhoogd 
risico, zoals eerder aangeven. In combinatie met de hoge kaspositie zou BUFFERfund zo 
op een risicomijdende manier kunnen profiteren van een eventueel koersherstel van 
aandelen. Dat herstel is inderdaad gekomen. 
 
Mede op basis van verschillende interne evaluaties ten aanzien van ons beleid, ook al 

voor de uitbraak van de pandemie en de navolgende crisis, hebben we voor verdere 
aanpassingen gekozen. Deze aanpassingen hebben we op 30 juni met onze participanten 
gecommuniceerd en gaan gezien de voorwaarden van het fonds (zoals vastgelegd in het 
informatie memorandum) per 1 augustus in. De voorgenomen aanpassingen in het beleid 
laten zich aldus als volgt samenvatten: 
 

• Meer dan voorheen zal BUFFERfund een deel van de positie in laagrisico 
producten beleggen en zelfs, indien nodig, als kasgeld aanhouden. Deze 
BUFFERpositie moet meer zekerheid bieden dat BUFFERfund bij toekomstige 
extreme koersdalingen minder hard geraakt wordt. 

• Om het rendementsbeperkende effect van de laagrisico positie op te vangen, 
zullen ook certificaten gezocht worden met een hoger risicoprofiel die daarmee 
meer rendementsperspectief bieden. 

• We zullen de BUFFERS minder strak verdedigen dan voorheen. Dat betekent dat 
we niet voortdurend ‘gedwongen zijn’ (uit hoofde van het vastgestelde beleid) 
posities te verkopen en te kopen. Zo kan beter, op basis van een inschatting over 
de actuele marktsituatie, worden gehandeld. 

• Andere onderliggende waarden kunnen incidenteel aantrekkelijke 
beleggingskansen bieden en vormen daarmee een interessante aanvulling op de 
basisstrategie (indices). Met name certificaten met aandelen als onderliggende 
waarden bieden vaak (veel) hogere rendementen (of hetzelfde rendement met 
(veel) hogere BUFFERS) dan met indices kunnen worden behaald. Het is niet de 
bedoeling dat we aandelen selecteren alleen maar op basis van een analyse van 
de kwaliteit van het bedrijf in relatie tot de koers van het aandeel (stockpicking). 
Het gaat er in voorkomende gevallen met name om dat we het risico (BUFFER) en 
het rendement (Bonuskoers) van het certificaat afwegen tegen de kwaliteit van het 
betreffende aandeel sec. 

• We richten ons niet uitsluitend meer op Bonus Certificaten en Discount Certificaten. 
Ook andere gestructureerde producten (Garantiecertificaten, turbo’s, opties en 
ETF’s) kunnen in aanmerking komen voor een positie. 

• We zullen onze focus minder richten op de prestaties op korte termijn. Zo hebben 
we steeds aangegeven dat als de aandelenkoersen in korte tijd met 10% dalen, 
BUFFERfund niet meer dan 7% in koers mag zakken. Deze korte termijn tactiek 
laten we los, omdat deze onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een 
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sterk oplopende volatiliteit, niet goed is te realiseren. Bovendien leidt een dergelijke 
korte termijn tactiek dikwijls tot geforceerde aanpassingen in onze posities die op 
langere termijn niet in het belang van onze participanten zijn. 

• Ook zullen we onze prestaties, zeker op korte termijn, niet meer direct spiegelen 
aan één benchmark (Eurostoxx50). Dat kan in bepaalde situaties tot geforceerd 
beleid leiden. We streven op langere termijn een gezond rendement na en zullen 
dat vergelijken met meerdere beleggingsalternatieven. Participanten kunnen dan 
zelf beoordelen in hoeverre de prestaties van BUFFERfund bevredigend zijn. 

 
Wij verwachten dat met de doorgevoerde en door te voeren veranderingen ons fonds ook 
onder extreme omstandigheden de risicodoelstellingen beter kan waarmaken en tegelijk 
een gezond rendementsperspectief kan bieden. 
 
 
Omvang BUFFERfund  
 
  
Per ultimo 2019 was de fondsomvang van BUFFERfund gelijk aan € 43,7 mln. Op 30 juni 
2020 was de AUM teruggelopen tot € 33,2 mln. De teruggang is voornamelijk veroorzaakt 
door het negatieve rendement (€ -10,6 mln.) en daarnaast door een geringe netto 
instroom van € 0,1 mln. 
 
 
21 juli 2020 
 
Marcel Tak 
Jan van Rossum 
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Balans per 30 juni 2020 
 
 
 
 

Activa       

        

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

Vaste activa       

Financiële vaste activa 14.987.522   40.902.735 

  14.987.522   40.902.735 

        
Vlottende activa 
Geldmarktfondsen         4.197.635                     2.723.671 

Liquide middelen 14.018.864   117.384 

  18.216.499   2.841.055 

        

Totaal activa 33.204.021   43.743.790 
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      Passiva 
        

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

Fondsvermogen 33.152.026   43.700.813 

  33.152.026   43.700.813 

        

Kortlopende schulden       

Overige schulden en overlopende passiva 51.995   42.977 

  51.995   42.977 

        

Totaal passiva 33.204.021   43.743.790 
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Staat van baten en lasten t/m 30 juni 2020 
 
 
 

 Alle bedragen in EUR (€) 2020   2019 

        

Resultaat beleggingen -10.412.207   5.672.392 

        

Kosten       

Beheervergoeding 172.576   413.835 

Bewaar- en administratievergoeding 15.132    24.493 

    

Overige kosten 50.252   49.182 

  237.960   487.510 

        

Resultaat -10.650.167   5.184.882 

         

Bestemming van het resultaat       

Fondsvermogen -10.650.167   5.184.882 
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Toelichting op de jaarrekening  

Algemene toelichting 

BUFFERfund is een ‘open-end beleggingsfonds’ voor gemene rekening, opgericht op 18 

augustus 2016. 

Het fonds belegt alleen in diverse soorten Bonus en Discount Certificaten, zoals die verhandeld 

worden op de Duitse effectenbeurzen in Frankfurt en Stuttgart. 

 

De belasting over de waarde van het fonds wordt geheven bij de participanten. 

 
Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Deze rapportage is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving. 

 

De rapportage van het fonds is opgesteld in euro’s. De waardering van de activa en passiva en 

de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

  
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen Certificaten worden gewaardeerd tegen de 

beurswaarde per balansdatum.  

 

Geldmarktfondsen 

De posities in geldmarktfondsen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

De beleggingsresultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan. 

 

De kosten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben. 

 

 

Toelichting op de jaarrekening 

 

Effecten 

 

Het verloop in de post is als volgt: 

 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

Stand begin jaar 40.902.735   25.260.185 

Aankopen gedurende de periode 52.424.367   59.355.791 

Verkopen gedurende de periode -79.618.491   -46.167.695 

Ongerealiseerd koersresultaat 1.278.911   2.454.454 

  14.987.522   40.902.735 

 

 

De effecten bestaan uit diverse soorten Bonus en Discount Certificaten, genoteerd aan de 

beurzen in Frankfurt en Stuttgart. De Certificaten zijn gewaardeerd tegen de slotkoers per 30 juni 

2020. 

 

Korte termijn beleggingen 

 

 

 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

Geldmarktfondsen 4.197.635   2.723.671 

  4.197.635   2.723.671 

 

De liquiditeiten bij DeGiro worden door DeGiro belegd in het Morgan Stanley Europe Liquidity 

Fund. 
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Liquide middelen 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

ABN Amro rekening courant 14.017.306   115.8269 

Interactive Brokers 1.558   1.558 

  14.018.864                   117.384 

    

 

Alle middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  

 

 

Fondsvermogen 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2020   31-12-2019 

        

Stand begin jaar 43.700.813   41.262.509 

Uitgegeven participaties 1.850.000   1.160.000 

Ingekochte participaties 1.748.620  3.906.578 

Saldo baten en lasten -10.650.167   5.184.882 

  33.152.026   43.700.813 

 

 

Aantallen participaties 

 

  30-06-2020   31-12-2019 

        

Stand begin jaar 369.250,3685   392.878,7003 

Toetredingen 17.023,7876   10.328,9952 

Uittredingen 17.584,2481   33.957,3270 

  368.689,9080   369.250,3685 

 

 
Participatiewaarde per deelnemingsrecht 

 

  30-06-2020   31-12-2019 

        

Netto vermogenswaarde volgens balans € 33.152.026   € 43.700.813 

Aantal uitstaande participaties 368.689,9080   369.250,3685 

Netto vermogenswaarde per participatie € 89,9185   € 118,3501 
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Kortlopende schulden 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2019   31-12-2019 

        

Te betalen beheervergoeding 28.616   32.666 

Te betalen bewaar- en administratievergoeding 1.988   2.457 

Te betalen bankkosten 1.000   1.320 

Accountant 3.350   6.534 

Rente 17.041  -- 

  51.995   42.977 

 

 

Resultaat beleggingen 
 

Het resultaat beleggingen bestaat uit het koersresultaat op de beleggingen in  

Bonus en Discount Certificaten onder aftrek van de rentelasten en is als volgt te specificeren: 

 

  

 Alle bedragen in EUR (€) 2020   2019 

        

Gerealiseerd koersresultaat -11.668.856    3.233.197 

Ongerealiseerd koersresultaat 1.278.911   2.454.454 

Rentelasten -22.262  -15.259 

  -10.412.207   5.672.392 

 

 

Overige kosten 

 

Deze kosten zijn als volgt te specificeren: 

 

 Alle bedragen in EUR (€) 2020   2019 

        

Bank- en transactiekosten 46.902   42.648 

Accountant 3.350   6.534 

  50.252   49.182 

  
 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

Het fonds betaalt een beheervergoeding van 0,96% op jaarbasis over het fondsvermogen.  

Deze wordt maandelijks bij het Fonds in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt dagelijks 

berekend op basis van de Net Asset Value aan het eind van de dag. 

Tevens betaalt het Fonds een bewaar- en administratievergoeding aan IQ EQ, deels een vaste 

vergoeding, deels gebaseerd op de omvang van het fondsvermogen.  


