
Kerngegevens Resultaten
per 30 september 2020

Beheerder
BUFFER Invest B.V. Huidige koers € 89.66

september (%) -0.94%

Juridisch eigenaar 2020 (%) -24.24%

Stichting Juridisch Sinds start (%) -10.34%

Eigendom BUFFERfunds
Statistieken sinds start

Fondsadministratie Geannual. rend. -2.62%

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
€ 31,839,991.97

Uitstaande participaties
355,108.8807

Beheervergoeding
0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)
1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken Huidige posities Over BUFFERfund
per 30 september 2020

Gem. looptijd (R)(C)BC
1,55 jaar

Gem. looptijd DC
0,77  jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC
42.2%

Gem. BUFFER DC
0.0%

Aanvankelijk leek in september de positieve trend op de aandelenmarkten van de maanden 
daarvoor te worden doorgetrokken. De Eurostoxx50 index was halverwege de maand met 
2% gestegen. In de tweede helft sloeg de stemming echter om en daalden de koersen ruim -
4%, zodat per saldo een verlies van -2,30% voor de benchmark Europese index resteerde. 
Ook BUFFERfund moest onder deze omstandigheden terrein prijsgeven en zakte met -
0,94% in koers.

De negatieve stemming werd - naast de gebruikelijke factoren als onzekerheid over de 
Amerikaanse verkiezingen, de Brexit en uiteenlopende politieke en economische spanningen 
in de wereld - vooral veroorzaakt door de sterke toename van de coronabesmettingen 
wereldwijd. De vraag die beleggers bezighoudt, is of een grote lockdown in de VS en de EU 
kan worden vermeden. Als het antwoord negatief is, zou dat grote gevolgen kunnen hebben 
voor de stemming op de aandelenmarkten.

BUFFERfund blijft daarom voorzichtig gepositioneerd, maar in de dalende markt is de 
afgelopen tijd wel een beperkt aantal certificaten bijgekocht. Het gaat dan om Discount 
Certificaten (DC) op de Eurostoxx50 index en Capped Bonus Certificaten (CBC) met het 
aandeel ASML als onderliggende waarde. Daarnaast is een CBC op het aandeel Unibail-
Rodamco door de BUFFERgrens gegaan en vervangen door een nieuw certificaat op het 
vastgoedaandeel. Als de ondergrens van dit nieuwe certificaat (22,50 euro) niet wordt 
doorbroken, kan eind 2021 alsnog een mooie winst op de gehele Unibail-Rodamco positie 
worden behaald.
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BUFFERfund streeft naar een lage volatiliteit en beoogt de bewegelijkheid ten 
opzichte van de onderliggende waarden zo veel mogelijk te beperken. Onze 
doelstelling is bij dit verlaagde risico op langere termijn toch een gezond 
rendement te behalen.

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
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