Factsheet december 2020
Publicatiedatum 1 januari 2020

Kerngegevens
Beheerder
BUFFER Invest B.V.
Juridisch eigenaar
Stichting Juridisch
Eigendom BUFFERfunds
Fondsadministratie
IQ EQ Financial Services
Introductiedatum
18 augustus 2016
Benchmark
EURO STOXX 50 GR TR
ISIN-code
NL0012615884

Ontwikkelingen in december 2020
Ook in december heeft de aandelenmarkt zich van zijn positieve zijde laten zien. De
koerswinst was minder spectaculair dan in november, maar de Eurostoxx50 (ES50) slaagde
er toch in +1,79% rendement aan het totaal toe te voegen. Het was niet voldoende om over
het hele jaar tot winst te komen. Voor 2020 kwam het resultaat van de index uit op -2,59%.
BUFFERfund profiteerde ook van de gunstige stemming en voegde +0,89% rendement toe.
Voor ons fonds was 2020 bepaald geen gelukkig jaar met een totaal resultaat van -20,44%.
Ons BUFFERsysteem was niet bestand tegen het extreem negatieve koersgeweld in maart
van het afgelopen jaar. Het daarna aangepaste beleid geeft ons echter alle vertrouwen dat
we nu veel beter tegen een dergelijke situatie bestand zijn.
We concentreren ons bijvoorbeeld (nog) meer op certificaten met zeer grote buffers. Een
voorbeeld is het recent aangeschafte Capped Bonus Certificaat (CBC) op de ES50 index. Dit
certificaat heeft een buffer van 38% en doet op de einddatum nagenoeg 1 op 1 onbeperkt
mee met de eventuele stijging van de index. Als de index daalt is er op de einddatum een
garantie op de bonusaflossing van 36 euro (aankoopkoers certificaat is 36,14 euro). De
belangrijke voorwaarde is wel dat de buffer van 38% gedurende de gehele looptijd niet
doorbroken wordt. Dit soort certificaten combineren we met Reverse CBC, die met name
rendement opleveren als de beurs daalt (of zelfs beperkt stijgt). Door de aankopen van de
afgelopen maand is de liquiditeit van BUFFERfund verder gedaald tot onder de 30%.

Resultaten
per 31 december 2020
Huidige koers
december (%)
2020 (%)
Sinds start (%)

€ 94.17
0.89%
-20.44%
-5.83%

Statistieken sinds start
Geannual. rend.
-1.37%
Volatiliteit (12m)
23.69%
Max. drawdown
-35.53%
Hoogste koers
€ 119.52
€ 77.05
Laagste koers

Koersontwikkeling

Beurs
Niet genoteerd
Verhandelbaarheid
Dagelijks
Omvang fonds
€ 29,217,471.47
Uitstaande participaties
310,279.1835
Beheervergoeding
0,96% op jaarbasis
Lopende kosten (TER)
1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken

Huidige posities

Over BUFFERfund

per 31 december 2020
Gem. looptijd (R)(C)BC
1,34 jaar

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.

Kas
30%
BC
44%

Gem. looptijd DC
0,49 jaar
Gem. BUFFER (R)(C)BC
46.4%
Gem. BUFFER DC
0.0%

DC
15%
RCBC 1%

CBC
11%

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.
Opties
0%

BUFFERfund voert een actief beleid waarin getracht wordt door het aanhouden
van grote buffers een positief rendement te behalen, dan wel verlies te
voorkomen, ook onder minder gunstige omstandigheden. Het fonds kan zowel
aandelenindices als individuele aandelen als onderliggende waarde van de
certificaten selecteren.

