
 

                        
 

 
 
 

iShares geeft prioriteit aan fixed income in nieuwste ETF aanbod 
op Amsterdamse markt van NYSE Euronext  

 

• iShares rapporteert een groei van 179% in het handelsvolume van fixed income 
producten  

• Toenemende vraag van Nederlandse belegger naar toegang tot obligatiemarkten  

• Maart op één na drukste maand ooit op NYSE Euronext naar aantal ETF transacties 
 
Amsterdam, 6 mei 2009 - iShares, wereldmarktleider op het gebied van Exchange Traded 

Funds (ETF’s) noteert vandaag vier nieuwe producten op de Amsterdamse markt van NYSE 

Euronext waarbij fixed income (obligaties) geldt als belangrijkste aandachtspunt in de 

productontwikkeling van het bedrijf. Het aanbod van nieuwe producten bestaat uit drie fixed 

income ETF’s en een equity ETF die zich richt op het Gulf Cooperation Council gebied in het 

Midden-Oosten. 

 

Vanaf vorig jaareinde heeft iShares in Europa een netto instroom gezien van EUR 1,5 miljard in 

fixed income ETF’s, omdat beleggers zich wenden tot risicomijdende, liquide en transparante 

asset classes in de voortdurende onzekere marktomstandigheden. 

 

Volgens onderzoeksgegevens* was het iShares fixed income handelsvolume op Euronext 

Amsterdam in 2009 gemiddeld 179% per maand hoger dan in 2008; het gemiddelde 

handelsvolume steeg van €34,2 miljoen naar €95,5 miljoen. Fixed income beleggingen maakten 

gemiddeld per maand 15,23% op van het totale iShares handelsvolume op Euronext Amsterdam, 

een substantiële stijging ten opzichte van de 5,35% in 2008.  

 



Het totaal aantal beschikbare Europese fixed income iShares fondsen staat nu op 37 – waarvan 

er 15 genoteerd zijn aan de Europese markten van NYSE Euronext. De nieuwe fixed income 

producten van iShares zullen een ongeëvenaarde toegang bieden tot de wereld van investment 

grade debt en daarnaast op maat toegang bieden tot bedrijfsobligaties en de kortst lopende 

Europese overheidsinstrumenten.  

 

Roel Thijssen, hoofd van iShares Benelux: “Met transparantie en liquiditeit als hedendaagse 

sleutelwoorden, zal de vraag van beleggers naar risicomijdende fixed income producten in 

Nederland naar verwachting alleen maar zal toenemen.”  

 

Hij voegde daar aan toe: “Historisch gezien is het altijd moeilijk geweest toegang te krijgen tot de 

GCC markten en hoewel er producten zijn die toegang bieden tot individuele landen en tot de 

regio als onderdeel van een grotere benchmark, maakt iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi 

Arabia dit met één enkel fonds mogelijk.”  

 

ETF’s zijn erg succesvol. Inclusief deze nieuwe ETF’s biedt NYSE Euronext een reeks van 383 

verschillende ETF’s met 431 noteringen van 15 issuers. Deze ETF’s richten zich op meer dan 

275 indices en een uitgebreide reeks van activa en strategieën. iShares heeft in totaal 89 ETF’s 

op NYSE Euronext genoteerd. 

 

Scott Ebner, Senior Vice President, European Exchange Traded Products van NYSE Euronext, 

zei, “Deze nieuwe producten zijn een welkome toevoeging voor beleggers die zich steeds meer 

richten op ETF’s, omdat zij zoeken naar innovatieve oplossingen om hun asset allocatie behoefte 

te bevredigen. Die vraag komt duidelijk naar voren uit het hoge aantal maandelijks verhandelde 

ETF’s die geregistreerd worden door de Europese markten van NYSE Euronext en de 

toegenomen activiteit in de fixed income ETF’s.”  

 

Specificaties van de nieuwe producten:  
 

• iShares Barclays Euro Aggregate Bond biedt toegang tot een selectie van Euro 

gedenomineerde investment grade obligaties, waaronder staatsobligaties, 

gesecuritiseerde obligaties en bedrijfsobligaties. Het is ontworpen om de Barclays Capital 

Euro Aggregate bond index te volgen. 

• iShares Barclays Euro Corporate Bond biedt toegang tot een gediversifieerde selectie 

van Euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties. Opname in het fonds is 

gebaseerd op de valuta van de uitgifte en niet de verblijfplaats van de uitgever. De ETF 

bevat dan ook Euro gedenomineerde bedrijfsobligaties die over de gehele wereld zijn 



uitgegeven. Het fonds is ontworpen om de Barclays Capital Euro Corporate bond index 

te volgen. 

• iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 biedt toegang tot een gediversifieerde 

selectie van Euro gedenomineerde staatsobligaties met resterende vervaltermijnen van 0 

tot 12 maanden. Dit biedt gediversifieerde toegang tot hoge ratings en korte termijn 

obligaties. Het is ontworpen om de Barclays Capital Euro Treasury 0-12 months bond 

index te volgen. 

• iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia biedt toegang tot de Gulf Cooperation 

Council (GCC) regio in één fondsstructuur en omvat de prestaties van een scala aan 

sectoren binnen de GCC markten (ex-Saoedi-Arabië). Alhoewel de economieën 

traditioneel op olie gebaseerd waren, volgen de genoteerde bedrijven in de GCC landen 

de trend om te diversifiëren en om nieuwe duurzame vlakken van economische activiteit 

te creëren. Dit product biedt toegang tot bedrijven die actief zijn in de financiële, 

onroerend goed, mobiele telecommunicatie, industriële en materialen sector.  

 

 

* Bloomberg data 2009  
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Over Barclays Global Investors 
 
Barclays Global Investors is een van ‘s werelds grootste vermogensbeheerders en de 
leidende aanbieder van producten en diensten op het gebied van investment management. 
Het transformeerde de beleggingsindustrie met de creatie van de eerste indexstrategie in 1971 
en de eerste kwantitatieve actieve strategie in 1979. BGI is de wereldwijde marktleider in 
Exchange Traded Funds (iShares®) met meer dan 360 fondsen voor professionele en 
particuliere beleggers wereldwijd, op 31/12/2008 
 
Voor meer informatie over Barclays Global Investors, kunt u onze website  bezoeken 
www.barclaysglobal.com. 
 
ETF’s zijn indexfondsen die net als aandelen gekocht en verkocht worden op een aandelenbeurs 
en de mogelijkheid bieden tot een gediversifieerde exposure in een markt. ETF’s kunnen gebruikt 
worden voor vele beleggingsstrategieën: 

 Voor lange termijn beleggen  
 Voor actieve handelaren die willen inspelen op bewegingen in de markt  
 Voor beleggers die de markt willen hedgen  
 Het vergroten van rendementen door cash-equitisation   
 Als een alternatief voor futures en andere institutionele beleggingstools  

 
Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet perse geschikt voor alle beleggers. 
BarclaysGlobal Investors Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of 
fondsen. 
 
Informatie inzake toezichtswetgeving 
 
Barclays Global Investors Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Services 
Authority (“FSA”) en onder toezicht staat van de FSA, heeft dit document uitgegeven ter 
raadpleging in Nederland 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
 
'Barclays Capital' is een handelsmerk van Barclays Capital, de investeringsbankdivisie van 
Barclays Bank PLC ('Barclays Capital') en wordt door Barclays Global Investors onder licentie 
gebruikt. Barclays Capital biedt vennootschappen, financiële instellingen, overheden en 
supranationale organisaties oplossingen op het vlak van financiering en risicobeheer binnen een 
uniek bedrijfsmodel. Barclays Capital is belast met de samenstelling en het onderhoud van en 
houdt de rechten van en op de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, Barclays Capital 
Euro Corporate Bond Index en Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond  Index 
(de 'Barclays Capital Indices'). iShares Barclays Euro Aggregate Bond, iShares Barclays Euro 
Corporate Bond  en iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 (de 'iShares Fondsen') worden niet 
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Barclays Capital, en Barclays Capital 
spreekt zich niet uit over de geschiktheid van de iShares Fondsen of over het gebruik van de 
Barclays Capital Indices of de daarin opgenomen informatie. 
 

 De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet 
gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor 
deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus 
met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en 
Barclays Global Investors Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij 
Barclays Global Investors Limited. 



 
 
 
About NYSE Euronext 
 
NYSE Euronext (NYX) is the world’s most diverse exchange group, offering a broad and growing 
array of financial products and services in Europe and the United States that include cash 
equities, futures, options, exchange-traded products, bonds, market data, and commercial 
technology solutions.  With over 8,000 listed issues globally, NYSE Euronext's equities markets -- 
the New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca, and NYSE Amex -- represent nearly 40% 
of the world's cash equities trading volume, the most liquidity of any global exchange group.  
NYSE Euronext also operates NYSE Liffe, the leading European derivatives business and the 
world’s second largest derivatives business by value of trading.  NYSE Euronext offers 
comprehensive global commercial technology, connectivity, and market data products and 
services through its innovative trading solutions unit, NYSE Technologies.  NYSE Euronext is part 
of the S&P 500 index and the only exchange operator in the S&P 100 index.  For more 
information, please visit: www.nyx.com. 
  
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements  
 
This press release may contain forward-looking statements, including forward-looking statements 
within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking 
statements include, but are not limited to, statements concerning NYSE Euronext’s plans, 
objectives, expectations and intentions and other statements that are not historical or current 
facts. Forward-looking statements are based on NYSE Euronext’s current expectations and 
involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those 
expressed or implied in such forward-looking statements. Factors that could cause NYSE 
Euronext’s results to differ materially from current expectations include, but are not limited to: 
NYSE Euronext’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market 
conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk and U.S. and 
global competition, and other factors detailed in NYSE Euronext’s reference document for 2008 
(“document de référence”) filed with the French Autorité des Marchés Financiers (Registered on 
April 28, 2009 under No. R. 09-031), 2008 Annual Report on Form 10-K and other periodic 
reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission or the French Autorité des 
Marchés Financiers. In addition, these statements are based on a number of assumptions that 
are subject to change. Accordingly, actual results may be materially higher or lower than those 
projected. The inclusion of such projections herein should not be regarded as a representation by 
NYSE Euronext that the projections will prove to be correct. This press release speaks only as of 
this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein. 
 


