
Kerngegevens Resultaten
per 31 juli 2020

Beheerder
BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 89.58

juli (%) -0.38%

Juridisch eigenaar 2020 (%) -24.31%

Stichting Juridisch Sinds start (%) -10.42%

Eigendom BUFFERfunds
Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. -2.76%

IQ EQ Financial Services Volatiliteit (12m) 23.65%
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
€ 32,542,419.93

Uitstaande participaties
363,289.4699

Beheervergoeding
0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)
1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 31 juli 2020

Gem. looptijd (R)(C)BC
1,81 jaar

Gem. looptijd DC
0,88  jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC
45.0%

Gem. BUFFER DC
0.0%

Gedurende het vorige (tweede) kwartaal stegen de aandelenkoersen maandelijks. De eerste 
maand van het derde kwartaal verliep echter minder gunstig; de koersen daalden per saldo 
met -1,5% (Eurostoxx50). BUFFERfund moest de afgelopen maand -0,4% prijsgeven. 
Aanvankelijk was de sfeer op de beurzen nog opperbest en konden de aandelen bijna 6% 
plussen. Halverwege de maand sloeg de stemming echter om en gaven de koersen een 
kleine -7% prijs. Beleggers werden vooral nerveus toen ze daadwerkelijk geconfronteerd 
werden met de zeer slechte economische cijfers in de VS en de EU. Een economische 
terugval van circa 10% in één kwartaal, en in sommige gevallen veel meer, is ook niet eerder 
geregistreerd. De almaar oplopende spanning tussen de VS en China deed het sentiment 
eveneens geen goed. Wel bleken met name de grote techbedrijven goed te presteren 
ondanks, of juist dankzij, de coronacrisis. Deze bedrijven wegen zwaar in de belangrijke 
(Amerikaanse) indices.

BUFFERfund heeft vorige maand enkele aanpassingen in het beleid aangekondigd. 
Inmiddels hebben we nieuwe posities genomen in Discount Certificaten en Discount Call 
Certificaten. Met deze certificaten kan een afvlakking van het risico worden bereikt en toch is 
er zicht op een mooi rendement van +10% en meer. Met een wat grotere beleidsaanpassing, 
de aanschaf van certificaten op individuele aandelen, kunnen we in augustus beginnen. Wij 
verwachten met deze certificaten de risico-rendement positie van BUFFERfund verder te 
optimaliseren.

Factsheet juli 2020
Publicatiedatum 1 augustus 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 juli 2020

BC
30%

CBC
2%

DC
8%

RCBC 0%

Kas
60%


