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 ETF's 
 Feiten en fictie 

Is het feit of fictie dat 
ETF´s:

1 De markt verstoren?

2  Moeilijk te verkopen  
zijn in een 
volatiele markt?

3  Leiden tot een relatieve 
overweging in bedrijven 
die het zwaarst 
gefinancierd zijn?

4  In volatiele markten 
waarschijnlijk minder 
goed presteren dan 
actieve managers?

5  Alleen zinvol zijn 
wanneer de breedste, 
simpelste obligatie-
indices worden 
gebruikt?

6  Fundamenteel 
inefficiënt zijn, 
aangezien obligatie-
indices zijn opgebouwd 
uit te veel beleggingen?

7  Moeilijk zijn voor 
beleggers 
om te verhandelen en 
om juist te waarderen?

8  Dalingen van de  
obligatiemarkt 
overdrijven?



State Street Global Advisors  
Toonaangevend in 
het beleggen in obligatie-indices

Groot genoeg om te specialiseren
• Doordat State Street Global Advisors wereldwijd actief is, kunnen de 

portefeuillebeheerders, handelaren en beleggingsstrategen zich specialiseren in een 
bepaalde sector en zijn zij werkzaam in hun eigen geografische markt.

• Ons toegewijde Capital Markets-team staat 24 uur per dag klaar met publicaties  
over de wereldwijde markten en zorgt hiermee voor meer liquiditeit en 
kostenefficiënte* handelsstrategieën.

• We hebben $ 421 miljard onder beheer aan obligatiebeleggingen, in meer dan 30 
verschillende valuta in 40 verschillende landen.** 

Bewezen trackrecord
• We hebben ons eerste obligatie-indexfonds opgezet in 1996 en hebben daarmee meer 

dan 24 jaar ervaring in obligatie-indexbeleggen.
• We beheren meer dan 100 verschillende obligatie-indexstrategieën en bieden 

daarmee veel keus aan onze beleggers.
• Meer dan 100 obligatiespecialisten houden zich bezig met onderzoek, het beheren van 

risico's en kosten, en het ondersteunen van onze klanten. 

Innovatieve oplossingen voor obligatiebeleggers
• Een uitgebreid aanbod van kostenefficiënte* ETF's.
• We bieden toegang tot staats- en bedrijfsobligaties over de gehele rentecurve 

en gebruiken hierbij een consistente indexmethodologie.

$ 421 B**

aan obligatiebeleggingen

24 jaar
beleggingservaring in 
obligatie-indices

100+
verschillende obligatie-
indexstrategieën

* Als ETF's frequent worden verhandeld, kan dat de provisies en andere kosten aanzienlijk verhogen, waarmee de besparingen van lage vergoedingen of kosten 
kunnen worden tenietgedaan.
**   Bron: State Street Global Advisors, op 30 juni 2020.
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Fictie 1 De markt van obligatie-ETF's is zo groot geworden dat deze de 
reguliere obligatiemarkt verstoort.

Fictie 2 Obligatie-ETF's zijn onvoldoende liquide, en beleggers kunnen in de 
problemen komen als te veel beleggers proberen hun ETF's te verkopen.

Fictie 3 Als een belegger in obligatie-ETF's belegd, ontstaat er een relatieve 
overweging in de bedrijven die het zwaarst gefinancierd zijn - en dus het 
meeste risico lopen.

Fictie 4 Als de markten volatiel zijn, laten obligatie-ETF's een minder goed 
resultaat zien dan actieve managers.

Fictie 5 Obligatie-ETF's zijn alleen zinvol voor de grootste, minst 
gecompliceerde obligatieportefeuilles. Voor nichemarkten, bijvoorbeeld 
obligaties uit opkomende landen, leveren actieve managers een 
beter resultaat.

Fictie 6 Indexbeleggen werkt niet voor obligaties, er zijn teveel obligaties om 
efficiënt een index samen te stellen.

Fictie 7 Veel beleggers beschikken niet over voldoende kennis om in 
obligatie-ETF's te handelen — het proces is moeilijk en het begrijpen van de 
prijsstelling en de liquiditeit van ETF's zijn lastig.

Fictie 8 Tijdens de COVID-19-crisis zagen we dat de obligatie-ETF's de daling 
van de onderliggende obligatiemarkt overdreven.

Inhoud
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Amerikaanse high 
yield 
bedrijfsobligaties

Amerikaanse 
investment grade 
bedrijfsobligaties

Amerikaanse 
investment grade 
floating rate notes

Marktomvang (mln) $ 1.278.000 $ 9.597.800 $ 470.025

Beheerd vermogen ETF's (mln) $ 55.715 $ 110.858 $ 20.935

Amerikaanse 
gemeenteobligaties

Obligaties van 
opkomende markten

Amerikaanse 
staatsobligaties

Amerikaanse MBS'en

Marktomvang (mln) $ 3.854.500 $ 3.161.000 $ 16.673.300 $ 10.333.600

Beheerd vermogen ETF's (mln) $ 47.667 $ 69.227 $ 188.016 $ 36.071

Fictie 1 De markt van obligatie-ETF's is zo groot geworden dat deze de 
reguliere obligatiemarkt verstoort.

Feit

Obligatie-ETF's beslaan, 
ondanks de snelle groei, 
nog steeds maar 
2% van het gehele 
belegbare obligatie-
universum en 4,4% van 
de Amerikaanse high 
yield-markt.

Relatieve omvang van de markten

De markt voor obligatie-ETF's is nog vrij jong — de eerste obligatie-ETF is opgezet in 
2002. Volgens Morningstar bedroeg het beheerd vermogen in obligatie-ETF's tien jaar 
geleden nog $ 48 miljard; ongeveer 1,9% van de wereldwijde obligatiefonds-sector. Op 
basis van de Bloomberg Barclays Multiverse Index, die is opgebouwd uit investment 
grade- en high yield-obligaties in ontwikkelde en opkomende valuta, bestond destijds 
slechts 0,2% van het belegbare wereldwijde obligatie-universum uit ETF's.

Op 30 april 2020 bestond 12,4% van de wereldwijde fondsen uit obligatie-ETF's, met een 
beheerd vermogen van $ 1,2 biljoen. Hoewel de groei van deze instrumenten dus stevig 
is, beslaan ze nog steeds 'slechts' 2,0% van het totale belegbare obligatie-universum. 
Hoewel we dus een sterke instroom van kapitaal hebben gezien, is dit niet allemaal ten 
koste gegaan van andere bestaande beleggingscategorieën. De gehele markt is gegroeid.

Wat betreft de impact van deze instrumenten op de marktkoersen, vormen zij nog 
steeds maar een relatief klein onderdeel van een sub-beleggingscategorie binnen de 
obligatiemarkt. Afbeelding 1 laat een aantal voorbeelden zien van hoe de ETF-markt zich 
verhoudt tot het grotere beleggingsuniversum. In afbeelding 2 is weergegeven voor welk 
deel van het handelsvolume de EFT-markt verantwoordelijk is.

Bronnen marktdata: SIFMA (per eind 2019; Amerikaanse investment grade-bedrijfs obligaties & Amerikaanse staatsobligaties, Amerikaanse gemeenteobligaties), 
Bloomberg (per eind 2019; Amerikaanse high yield-bedrijfsobligaties en Amerikaanse investment grade-FRN's, obligaties van opkomende markten en 
Amerikaanse MBS'en), The Loan Syndications & Trading Association (per eind 2019; Amerikaanse senior leningen), beheerd vermogen ETF's: Bloomberg 
Finance, L.P., (per eind 2019). Gemiddelde dagelijkse handel in obligaties (berekend per 3 maanden): Bloomberg Finance, L.P. (per eind 2019), EMTA per eind 
2019; obligaties opkomende markten), SIFMA (per eind 2019; Amerikaanse staatsobligaties, Amerikaanse gemeenteobligaties, Amerikaanse MBS); BondCliq 
(Amerikaanse inverstment grade FRN ś, per eind 2019). Gemiddelde dagelijkse handel in ETF ś (berekend per 3 maanden): Bloomberg Finance, L.P.,  
(per eind 2019).

4,4%

1,2%

1,2%

2,2% 0,3%

4,5%

1,1%

Afbeelding 1 
Relatieve omvang beheerd 
vermogen ETF's  
versus beheerd vermogen van 
de totale markt ($ mln)
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Amerikaanse high yield 
bedrijfsobligaties

Amerikaanse investment grade 
bedrijfsobligaties

 3-maandelijkse GDV: ETF-handel (mln) $ 3.870 $ 3.633

 3-maandelijkse GDV: Obligatiehandel (mln) $ 6.325 $ 31.066

Handelsvolumes

Feit

In sommige 
obligatiesegmenten 
zijn ETF´s een steeds 
belangrijkere bron van 
extra liquiditeit in hun 
respectievelijke markt.

In bijna alle segmenten van het bredere Amerikaanse obligatie-universum maken ETF's 
over het algemeen minder dan 5% uit van het geheel. Vaak vormen zij echter wel een 
groter gedeelte van het verhandelde volume.

Obligatie-ETF's kunnen dan ook functioneren als een bron voor extra liquiditeit in deze 
markten. De beurs is een plek waar verschillende beleggers bijeenkomen op een positie in 
te nemen voor hun portefeuille en een bepaalde bèta-positie in obligaties te realiseren.

Deze handel in de aandelen van een ETF, die twee kanten opgaat, heeft vaak een beperkt 
effect op de onderliggende markt (zo zal bijvoorbeeld een ETF van senior leningen of high 
yield-obligaties een netto aandelencreatie of inkoop zien van $ 1 voor elke USD 6 - 8 aan 
handelswaarde op de secundaire markt).

Binnen high yield zien we dat de handel in EFT wel handelsvolumes in synthetische 
producten begint te vervangen, zoals total return swaps en credit derivative swap 
indices (CDX). Beleggers geven vaak de voorkeur aan een fysiek belang vanwege het 
rendementsprofiel, dat beter aansluit bij de cashobligatiemarkt en waarmee de vele 
basisrisico's van een synthetische positie worden vermeden.

Bronnen marktdata: SIFMA (per eind 2019; Amerikaanse investment grade-bedrijfs obligaties), Bloomberg (per eind 2019; Amerikaanse high yield-
bedrijfsobligaties en Amerikaanse investment grade-FRN's), beheerd vermogen ETF's: Bloomberg Finance, L.P., (per eind 2019). Gemiddelde dagelijkse handel in 
obligaties (berekend per 3 maanden): Bloomberg Finance, L.P. (per eind 2019), Gemiddeld dagelijkse volume (3M GDV) ETF-handel: Bloomberg Finance, L.P., (per 
eind 2019).

61% 12%

Afbeelding 2 
gemiddeld dagelijks 
handelsvolume (GDV) over 
drie maanden: Obligatiehandel 
versus ETF-handel
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Fictie 2 Obligatie-ETF's zijn niet voldoende liquide, en als teveel beleggers 
zich tegelijkertijd willen terugtrekken uit de markt kunnen er 
problemen ontstaan.

Feit

a) Een obligatie-ETF is 
minimaal zo liquide als 
de onderliggende markt 
waar de desbetreffende 
ETF op is gebaseerd.

b) De mogelijkheid om te 
beleggen in een ETF via 
de primaire, maar ook 
de secundaire markt, 
verschaft de belegger 
meer liquiditeit dan 
andere manieren van 
beleggen in obligaties, 
zoals indexbeleggen 
of actief beheerde 
beleggingsfondsen.

De unieke structuur van een obligatie-ETF, waarbij een gediversifieerde portefeuille van 
obligaties wordt samengevoegd in één verhandelbaar product, zorgt voor twee bronnen 
van liquiditeit voor beleggers. Deze twee bronnen, de ‘primaire’ markt waar men toegang 
toe kan verkrijgen via een geautoriseerde partij, en de 'secundaire markt' waar men direct 
toegang toe heeft, zorgen samen voor het hele liquiditeitsprofiel van een fonds.

De primaire markt Een ETF is een portefeuille van verschillende effecten, bijvoorbeeld 
aandelen of obligaties, die tezamen een fonds vormen. De aandelen van dit fonds zijn 
beursgenoteerd en worden verhandeld op een beurs (de secundaire markt). Beleggers 
kopen of verkopen hun ETF-aandelen over het algemeen via de secundaire markt. Als 
een koop- of verkooporder echter te groot is om de beurs te verhandelen, dan heeft de 
belegger het alternatief om een marktmaker te benaderen, die de order uit kan voeren op 
de primaire markt.

Of een bepaalde transactie kan worden uitgevoerd op de secundaire markt, hangt af van 
de omvang van de transactie en de handelsvolumes van de desbetreffende ETF. Als de 
belegger de transactie uitsluitend via de secundaire markt zou kunnen uitvoeren, dat kan 
dit bij een grotere order tijd kosten, waardoor de belegger voor een langere periode is 
blootgesteld aan marktrisico.

Om dit probleem op te lossen, werken uitgevers van ETF's samen in een pool van 
geautoriseerde participanten (AP's), die, door het beheren van de primaire markt, 
samen zorgen dat beleggers hun ETF-aandelen kunnen kopen of verkopen gedurende 
verschillende marktomstandigheden. Deze AP's staan ook wel bekend als de 
'marktmakers'. Deze rol wordt voornamelijk uitgevoerd door investeringsbanken of 
gespecialiseerde handelshuizen. Zij kunnen nieuwe aandelen van de ETF creëren als 
er zich een grote kooporder voordoet ('creation'), of bestaande aandelen inkopen in 
het geval van een grote verkooporder ('redemption'). Dit intraday-mechanisme wordt 
creation/redemption genoemd en heeft tot gevolg dat ETF's in veel grotere aan- of 
verkooporders kunnen voorzien dan mogelijk zou zijn op basis van de liquiditeit in de 
secundaire markt.

Door dit creation/redemption-mechanisme kunnen grote orders direct worden 
uitgevoerd, tegen de koers van de onderliggende obligatiemarkt. Stel bijvoorbeeld dat 
een AP de mogelijkheid ziet om $ 1 miljard te verhandelen in Amerikaanse Treasuries, dan 
moet deze AP ook zorg dragen voor een even grote markt voor een ETF in Amerikaanse 
Treasury, ook als dit fonds een laag gemiddeld dagelijks handelsvolume kent en een klein 
beheerd vermogen. De liquiditeit van een obligatie-ETF wordt hierdoor minimaal gelijk 
aan die van de onderliggende obligatiemarkt.

Secundaire markt Met de secundaire markt wordt de beurs bedoeld waarop de ETF's 
zijn genoteerd en worden verhandeld. De liquiditeit van de secundaire markt van een ETF 
wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde dagelijkse handelsvolume en de spread 
(oftewel het verschil tussen de bied- en laatprijs, dit zijn de koersen waartegen beleggers 
het fonds kunnen verkopen of kopen), plus de meer- of minderwaarde ('premium' en 
'discount') ten opzichte van de nettovermogenswaarde.

Maar zoals beschreven is de totale liquiditeit van een ETF alleen vast te stellen wanneer 
de liquiditeit van de primaire markt ook wordt meegenomen.
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De liquiditeit van de Amerikaanse high yield-obligaties wordt soms als zorgwekkend 
gezien voor ETF's op het moment dat de markt onder druk staat. Analyse van het 
handelsvolume van de markt laat echter zien dat ETF's juist bijdragen aan het bredere 
liquiditeitsprofiel van de markt. 

Afbeelding 3 toont de historische handelsvolumes van de high yield-markt en laat zien 
hoe beide soorten liquiditeit - die van de primaire en van de secundaire markt - minimaal 
zijn in vergelijking met de bredere high yield cash-markt. 

De grafiek laat ook zien dat het handelsvolume van de secundaire ETF-markt een piek 
laat zien in tijden van een gespannen markt, maar het volume van de primaire markt 
blijft aardig beperkt. Dit duidt erop dat er, zelfs in tijden van een gespannen markt, 
voldoende liquiditeit is voor EFT's in de secundaire markt om te handelen en zij niet 
hoeven uit te wijken naar de primaire markt of zelfs naar de gehele bredere markt. Ook 
laat dit zien dat de primaire ETF-markt als bron van liquiditeit kan worden gebruikt als 
beleggers tegelijkertijd hun aandelen willen verkopen, zeker gezien de omvang van het 
handelsvolume in de Amerikaanse high yield-cashmarkt.

Casestudy 
Amerikaanse high yield-
obligaties

High yield cashvolume ($)

High yield secundaire ETF's ($)

High yield primaire ETF's ($)

Afbeelding 3 
Activiteit primaire markt van high 
yield versus high yield-ETF's

Bron: Bloomberg Finance L.P., op 30 juni 2020.
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Hoe verhoudt de liquiditeit van obligatie-ETF's zich tot andere manieren  
van obligatiebeleggen?

In de tabel hieronder ziet u enkele verschillen tussen het verhandelen van ETF's, 
indexfondsen, actieve beheerders en losse effecten. Obligatie-ETF's zijn de enige 
beleggingsmogelijkheid in de obligatiemarkt met twee niveaus van liquiditeit en bieden 
een transparant, gediversifieerd product met een intraday-koers.

Exchange Traded Fund Indexfonds Actief beheerd fonds Losse obligatie

Handelslocatie
Op de beurs 
(secundair)

Primaire 
markt

Via een 
fondsaanbieder, 
schriftelijke 
inschrijving vereist

Via een fondsaanbieder, 
schriftelijke inschrijving 
vereist

Onderhands ('OTC'),  
via voicecalls of  
elektronisch

Hoe vaak kan een  
belegger handelen?

Gedurende de gehele 
werkdag (intraday)

Doorgaans aan 
het eind van de 
handelsdag

Doorgaans aan het eind 
van de handelsdag

Gedurende de gehele 
werkdag (intraday)

Notificatieperiode voor  
de transactie

Geen
Doorgaans 1 tot  
3 dagen

Doorgaans 1 tot 3 dagen Geen

Minimale omvang van  
de transactie

1 aandeel
Minimale 
transactieomvang 
van het fonds

Minimale transactieomvang 
van het fonds

Minimaal de koers  
van de obligatie of  
van de verhoging

Beschikken beleggers  
gedurende de dag over een 
actuele koers (intraday)?

Ja Nee Nee Ja

Hoe gediversifieerd is  
de portefeuille?

Gediversifieerd Gediversifieerd Minder differentiatie Één effect
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Fictie 3 Als een belegger in obligatie-ETF's belegd, ontstaat er een 
relatieve overweging in de bedrijven die het zwaarst gefinancierd 
zijn - en dus het meeste risico lopen.

Naast dat indices vaak zelf al breed gediversifieerd zijn, zijn bedrijven die grote 
hoeveelheden vreemd vermogen ophalen doorgaans bedrijven met substantiële activa 
en inkomsten. Dit geeft deze bedrijven de mogelijkheid, of de capaciteit, om aan de 
verplichtingen van de schulden die op hun balans staan, te voldoen. Als we alleen kijken 
naar de omvang van de schuldpositie van bedrijven in een index, dan zien we een aantal 
belangrijke zaken over het hoofd. 

Indices zijn gebaseerd op een aantal regels, die zijn gericht op diversificatie en liquiditeit, 
om hiermee de belegbaarheid te garanderen. Als gevolg hiervan zijn niet alle schulden van 
een bedrijf opgenomen in de index. Hierdoor ontstaat een incompleet beeld van de totale 
schuldpositie van een bedrijf. Een bedrijf kan bijvoorbeeld kortlopende schulden hebben 
die niet in aanmerking komen voor opname in een index, of achtergestelde leningen, of 
een financiering in een andere valuta.

Zoals te zien is in afbeelding 4, is de rangschikking van de bedrijven met de grootste 
schuldpositie heel anders wanneer deze is samengesteld op basis van de Bloomberg 
Barclays Euro Corporate Bond Index, dan wanneer we naar de totale kortlopende en 
langlopende schulden van de bedrijven kijken.

Een hoog schuldenniveau staat vrijwel los van de capaciteit van een bedrijf om aan de 
verplichtingen te voldoen of van de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Bedrijven met een grotere schuldenpositie vormen geen groter risico voor beleggers dan 
bedrijven met minder schulden. Als er wel een relatie zou zijn tussen de omvang van de 
schuldpositie en het kredietrisico, dan zou er op de obligatiemarkt een lineair verband 
te zien moeten zijn tussen creditratings en omvang van de schuldpositie. Creditratings 
houden echter met heel veel factoren rekening naast de omvang van de schuldpositie, 
onder andere de capaciteit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Feit

a) de mogelijkheid voor 
een bedrijf om een 
lening uit te geven hangt 
samen met de financiële 
draagkracht van  
het bedrijf.

b) de constructie van 
de index van een ETF 
brengt van zichzelf al 
diversificatievoordelen 
met zich mee, en vaak 
wordt de omvang 
van de posities in de 
index begrensd om 
concentratierisico's  
te vermijden.

Weging in de index (%)

Positie op basis van 
schuldpositie in de index

Positie op basis van kortlopende 
en langlopende schuldpositie

Marktkapitalisatie EUR

Netto-omzet € 12 mln

Volkswagen

70.614

253

45.118

45

39.327

173

23.972

20

Co-op

Co-op

Co-op

Co-op

36.793

50

27.850

42

36.991

104

270.641

106

BNP
Paribas

OrangeRabobankBanque 
Federative du 
Credit Mutuel

Credit 
Agricole

Santander 
Bank

Daimler BMW JPMorgan 
Chase

1

56

2

38

3

66

4

32

5

58

6

64

7

31

8

141

9

78

10

26

Afbeelding 4 
Top 10 posities in de Bloomberg 
Barclays Euro Corporate  
Bond Index 

Bron: Bloomberg Finance L.P., op 31 maart 2020. Bovenstaande informatie is slechts ter illustratie. De wegingen betroffen de weging op de aangegeven 
datum en kunnen veranderen, en mogen op een latere datum niet meer als betrouwbaar worden beschouwd. Diversificatie biedt geen garantie op winst  
of tegen verlies.

1,021,051,091,121,171,241,281,301,722,11
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Fictie 4 Als de markten volatiel zijn, laten obligatie-ETF's een minder goed 
resultaat zien dan actieve managers.

Feit

In de afgelopen 20 jaar 
zouden tijdens zeven 
periodes van verhoogde 
volatiliteit in belangrijke 
systeemmarkten 
obligatieposities op basis 
van een index een beter 
resultaat hebben laten 
zien dan 73% van de 
actieve managers.

SPDR ETFs heeft zeven belangrijke gebeurtenissen op de markten bestudeerd die 
hebben plaatsgevonden in de afgelopen 20 jaar, waarbij de periode zich kenmerkte door 
verhoogde volatiliteit of turbulentie in de obligatiemarkten. Deze gebeurtenissen waren 
onder andere: de wereldwijde financiële crisis, de Griekse schuldencrisis en de laatste 
periode van marktonrust, namelijk de wereldwijde COVID-19-crisis.

De analyse richt zich op het resultaat van actieve managers binnen de Bloomberg 
Barclays Euro Agg Bond Total Return-index (de 'Agg'). De bevindingen spreken tegen 
dat obligatieposities op basis van een index een slechter resultaat laten zien dan 
actieve strategieën.

Zoals te zien is in afbeelding 5 doet de Agg het in alle periodes, behalve de Taper 
Tantrum-periode in 2013, beter dan de mediane manager. Ten tijde van vier volatiele 
episodes, inclusief de laatste, zat de index in het bovenste kwartiel. De gedachte dat een 
positie die op een index is gebaseerd, niet bestand is tegen een periode van volatiliteit, 
berust duidelijk op een misverstand - de Agg liet vaker een beter resultaat zien dan de 
actieve managers dan een slechter resultaat.

Hoe komt het dat strategieën op basis van een index zo veerkrachtig zijn? Tijdens een 
daling van de markt worden de spreads wijder en de default-percentages nemen toe. 
Door de vlucht naar veilige havens neemt de vraag naar Treasuries toe. Iedere actieve 
manager, die een relatief grote positie heeft in obligaties (een 'overweging'), en daardoor 
ook een hogere obligatie-bèta heeft, kan negatief geraakt worden als de default-
percentages omhoog schieten. Managers die in een stijgende markt een beter resultaat 
behalen dan de benchmark, zijn mogelijk niet in staat om te voorspellen wanneer er een 
kentering zal plaatsvinden en het risico verlagen als alle beleggers het feest verlaten. 
De obligatiepositie van deze actieve managers is slecht voor het resultaat in periodes 
waarin men zoekt naar manieren om het risico te verlagen. Een andere visie is dat actieve 
strategieën over het algemeen meer geconcentreerd zijn, terwijl een index breder 
georiënteerd is. Door deze diversificatie hebben bedrijfsspecifieke risico's minder effect 
tijdens een stijging van de volatiliteit van de markt.

Deze analyse sluit echter niet uit dat actief beheer en indexposities gezamenlijk 
kunnen worden geïmplementeerd om een efficiënte portefeuilleopbouw te realiseren. 
Als we een langere termijn aanhouden is er duidelijk plek voor beide: indexposities vullen 
actieve posities aan, wat ten goede komt aan het rendement op de lange termijn, tegen 
lagere kosten.

* Bron Morningstar, op 31 juli 2018.
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Techbubbel jan 00 tot feb 03

Financiële crisis nov 07 tot feb 09

Griekse schuldencrisis jan 10 tot dec 
11

Renteverhoging Trichet apr 11 tot aug 
11

Taper Tantrum mei 13 tot sep 13

Instorting olieprijs jun 15 tot feb 16

Coronacrisis feb 20 tot apr 20

Procentueel 

resultaat
-6% -4% -2% 2% 4% 6% 8%

Bovenste kwartiel

Mediaan

Onderste kwartiel

Afbeelding 5 
Resultaat in tijden van 
marktturbulentie: Index versus 
actieve managers

Managersuniversum
Morningstar EUR Diversified 
Bond Category

Bron: Morningstar Direct op 30 april 2020. Bovenstaande informatie is slechts ter illustratie. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegevens gelden op de vermelde datum. Deze 
kunnen veranderen.

Bloomberg Barclays 
Euro Agg Bond Total Return 

0

7,76

6,99

6,45

5,46

4,64

5,51

4,03

1,28

2,71

3,12

1,93

0,52

3,70

3,51

2,31

0,72

-1,44

-0,45

-1,13

-1,88

2,38

1,45

0,34

-1,36

-1,91

-1,94

-2,80

-4,03
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Fictie 5 Obligatie-indices zijn alleen zinvol voor de grootste, minst 
gecompliceerde obligaties. Voor nichemarkten, bijvoorbeeld 
obligaties uit opkomende landen, leveren actieve managers een 
beter resultaat.

Feit

Een groot gedeelte van 
de actieve managers 
in opkomende markt-
obligaties hebben sinds 
2013 ieder jaar minder 
gepresteerd dan  
hun benchmark.

In het verleden geloofden veel beleggers dat een actieve aanpak de beste manier is 
om te beleggen in obligaties in opkomende markten. Deze overtuiging was gestoeld 
op een aantal aannames, zoals dat een indexpositie te duur zou zijn om effectief te zijn 
voor opkomende markten. Ook zagen veel beleggers de opkomende markten als een 
inefficiënte markt, waar actieve managers benodigd zijn om de waardevolle beleggingen 
vast te stellen en te benutten, en om de zwakkere segmenten van de markt te vermijden.

De realiteit is anders. Obligaties in opkomende markten bieden tegenwoordig veel 
meer liquiditeit en diversiteit, en het gros van de actieve managers laten op de langere 
termijn geen beter resultaat zien dan hun benchmark. Daar waar de actieve managers 
het moeilijk hebben om consistent een beter resultaat te laten zien dan de benchmark, 
hebben de indexstrategieën zich verder ontwikkeld en beschikken over geavanceerde 
technieken waarmee ze het resultaat van de benchmark op een kostenefficiënte1 wijze 
weten te behalen.

Om dit verschil duidelijk te maken hebben we in de database van Morningstar actieve 
managers bekeken die de JPM GBI-EM Global Diversified Index (GBI-EM) volgen. Hoewel 
er een aantal actieve managers is dat het beter doet dan de benchmark, is hieronder te 
zien dat het gros minder goed presteerde op de lange termijn. Dit patroon van een lager 
resultaat duidt erop dat veel actieve managers aanhoudend moeite hebben met de 
obligaties in de opkomende markten. Het is niet te wijten aan een bepaald jaar.

1 Als ETF's frequent worden verhandeld, kan dat de provisies en andere kosten aanzienlijk verhogen, zodat zij de besparingen van lage 
vergoedingen of kosten kunnen tenietdoen.

Bron: Morningstar, per 30 april 2020. Bovenstaande informatie is slechts ter illustratie.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

2015 2016 2017 2018 2019
2020

Managers met een hoger resultaat 
dan de benchmark

Managers met een lager resultaat 
dan de benchmark

Afbeelding 6 
Resultaat actieve managers 
in obligaties van opkomende 
markten (%)

Universum
Morningstar JPM GBI-EM Global 
Diversified Index

70%

30%

58%

42%

55%

45% 6%
94%

73%

27%

8%

12%
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-14,28 -14,46

Mei tot aug 13
Turkije, Oekraïne, 

Brazilië, Colombia, 
Peru

-8,61 -8,79

Nov 13 tot jan 14
Argentinië,  
Venezuela

-2,97 -3,49

Sep 15
Brazilië

-6,44
-7,79

Jan tot jun 18
Argentinië, 

Rusland, Turkije

-10,74

-12,16

Feb tot apr 20
Coronacrisis  

Feit

De diversificatie van 
een ETF kan zorgen 
voor een verlaging van 
de impact van politieke 
of sentimentgedreven 
gebeurtenissen, die 
zich moeilijk laten 
voorspellen.

In afbeelding 7 staat het lagere resultaat van actieve managers in tijden van verhoogd 
landen- en marktrisico en toegenomen volatiliteit. Er lijkt een correlatie te zijn tussen 
slechtere marktrendementen en slechtere rendementen door actieve managers. De 
correlatie lijkt met name aanwezig in het beleggingsuniversum in lokale valuta, waarbij 
geldt dat hoe slechter het resultaat van de index, hoe hoger het percentage van de 
actieve managers dat een minder resultaat laat zien. 

Bij obligaties in lokale valuta bepaalt de wisselkoers het resultaat op de korte termijn,  
en lokale valuta het resultaat op de langere termijn. De valuta van de opkomende  
markten zijn bij uitstek het instrument dat het risicosentiment weerspiegelt. Hierdoor is 
het nemen van de juiste beslissing, met name in tijden van verhoogde marktvolatiliteit, 
heel moeilijk. Obligaties uit opkomende markten zijn vanuit zichzelf al volatiel, en de 
rendementen zijn niet altijd gebaseerd op fundamentele waardedrijvers, maar op 
beleggingssentimenten en politieke risico's. Deze factoren zijn veel moeilijker voor  
actieve managers te voorspellen.

De diversificatie van een ETF kan bijdragen aan het verlagen van kredietspecifieke 
issues. Daarnaast kan de belegger profiteren van een kredietrisicopremie op het gehele 
gediversifieerde portefeuille ter compensatie van deze issues. Een brede indexpositie 
lijkt beleggers te kunnen beschermen tegen een aantal gedragspatronen van actieve 
managers en kan een mogelijkheid bieden tot betere resultaten, ondanks dat de positie 
zowel de sterkere als de zwakkere onderdelen van het universum beslaat.

Bron: Bloomberg Finance L.P., op 30 april 2020. Bovenstaande informatie is slechts ter illustratie. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

JPM GBI-EM Global 
Diversified TR USD

Actieve universum op basis 
van gewogen activa

Afbeelding 7 
Resultaten van obligaties in 
opkomende markten in tijden 
van verhoogde volatiliteit 
(Index versus actieve managers)
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Fictie 6 Indexbeleggen werkt niet voor obligaties, er zijn teveel obligaties 
om efficiënt een index mee op te stellen.

Feit

Het doel van een index-
investment manager is 
om het resultaat van een 
index zo goed mogelijk te 
volgen, met een zo laag 
mogelijke tracking error. 
Het doel is niet om iedere 
obligatie in de index 
aan te kopen.

Benadering 1 — 
Top-down

Gezien de grote omvang van het aantal obligaties is het doorgaans niet mogelijk om 
alle obligaties van een index aan te houden. Zo bestaat de Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate Index uit 5.714 verschillende obligaties.* Hieronder vallen onder andere:

• Europese staatsobligaties
• Supranationale obligaties zoals Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW)
• Obligaties van Europese bedrijven
• Gesecuritiseerde obligaties
• Obligaties in euro van buitenlandse uitgevers

Vanwege deze uiteenlopende posities beoogt de portefeuillemanager de risico-
eigenschappen van de index te repliceren door middel van 'sampling', en niet door alle 
obligaties van de portefeuille aan te kopen. Dit houdt in dat de duration, de rentecurve 
en de kredietratings van de uitgevers van de index worden gerepliceerd. De meest 
efficiënte techniek om portefeuilles op te bouwen is sampling, zeker omdat veel brede 
obligatie-indices zeer veel posities bevatten, die ook niet allemaal te koop zijn. In 
combinatie met de potentieel hoge transactiekosten als gevolg van illiquide obligaties 
is een volledige replicatie niet altijd mogelijk of praktisch. Door een sampling-aanpak 
kan de portefeuillemanager een portefeuille opbouwen met dezelfde eigenschappen als 
de index. 

Portefeuillemanagers hebben grosso modo twee mogelijkheden om te zorgen dat 
de tracking error en de afwijking van het resultaat als gevolg van afwijkende posities 
minimaal blijven: top-down of bottom-up. 

Deze benadering begint bij het in lijn brengen van de gebruikelijke factoren van de ETF 
met die van de index, aangezien dit de factoren zijn die de markt-bèta bepalen. Deze 
factoren zijn:

• Duration Analyseren hoe de belangrijkste renteduration-posities kunnen 
worden gematcht.

• Kredietspread Onderzoeken van de verschillen tussen de voor opties 
gecorrigeerde spreads en van andere maatstaven, zoals de voor opties  
gecorrigeerde spreadduration.

• Sectorposities Bekijken welke sectorposities er zijn om macro-economische 
invloeden na te bootsen.

• Ratings Toewijzen aan de juiste creditratings.

* Bron Bloomberg Finance L.P., op 30 april 2020. Bovenstaand diagram is uitsluitend ter illustratie.

Duration Creditspreads Sectorposities RatingsFilter

Representatieve selectie voor 
de ETF

Hele universum
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Benadering 2 — 
Bottom-up

De bottom-up-benadering wordt vaak gebruikt in markten zoals de high yield-markt of de 
markt voor converteerbare obligaties, waar doorgaans meer koersvolatiliteit te vinden is. 

Bij een bottom-up-benadering zoekt de portefeuillemanager naar grote of uit de toon 
vallende bedrijfsspecifieke risico's en probeert deze te verkleinen. Een voorbeeld 
is de keuze om een bepaalde obligatie van een bedrijf niet te kopen, en een andere 
wel, vanwege de positie op de rentecurve. Dit kan de volatiliteit van één bepaalde 
obligatie beïnvloeden.

Ter illustratie bekijken we de eigenschappen van een representatieve SPDR ETF die de 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index volgt. Zoals hieronder te zien is, omvat 
dit fonds slechts 2.000 van de 5.700 effecten van de index, terwijl de portefeuille wel 
het rendement, de coupon, de looptijd, de voor opties gecorrigeerde spread, de spread 
durarion, de belangrijkste rentedurations en de gemiddelde creditratings van de index 
weet te repliceren.

Representatieve  
SPDR ETF

Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate  

Bond Index Plus/min

Lokaal minst gunstige rendement 0,22 0,22 0,00
Voor opties gecorrigeerde duration 7,19 7,16 0,03
Voor opties gecorrigeerde spread 56,96 57,12 -0,16
Coupon 1,980 2,240 -0,26
Rating van Bloomberg Composite A1/A2 A1/A2 —
Renteduration 6m 0,06 0,07 -0,01
Renteduration 2j 0,65 0,64 0,01
Renteduration 5j 1,88 1,86 0,02
Renteduration 10j 2,16 2,15 0,01
Renteduration 20j 1,45 1,45 0,00
Renteduration 30j 1,00 1,01 -0,01

Afbeelding 8 
Eigenschappen van een 
representatieve SPDR ETF op 
basis van de Euro Aggregate 
Bond Index

Bron: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., op 31 maart 2020. Bovenstaand voorbeeld is uitsluitend  
ter illustratie. 
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Fictie 7 Veel beleggers beschikken niet over voldoende kennis om in 
obligatie-ETF's te handelen — het proces is moeilijk en het 
begrijpen van de prijsstelling en de liquiditeit van ETF's 
is lastig.

Feit

De complexiteit kan 
afhangen van de 
behoeftes van de 
belegger, maar er zijn 
een aantal eenvoudige 
manieren om toegang  
te krijgen tot  
obligatie-ETF's.

Beleggers die willen instappen in obligatie-ETF's hebben twee basismogelijkheden:

Dit vereist toegang tot een front-end-
handelsplatform en een rekening bij een 
broker of een bewaarbank. Ook is een 
DTC-nummer vereist indien de belegger 
zelf de clearing wil uitvoeren. 

1

Dit vereist een handelsrelatie met een 
broker-dealer en/of een marktmaker 
en afwikkelingsinstructies om losse 
transacties te boeken en af te wikkelen.

2

Twee manieren om te beleggen in obligatie-ETF's:

Liquiditeit van een beurs
Liquiditeit van handel buiten de beurs 

om / 
'over-the-counter'

Bron: State Street Global Advisors, op 30 juni 2020. Bovenstaand diagram is uitsluitend ter illustratie.

16 — State Street Global Advisors



Bij de beslissing om via de beurs te handelen of OTC is met name de omvang van de 
verwachte transacties van belang. Zoals te verwachten geldt voor grotere volumes, die 
boven het gemiddelde dagelijkse volume uitkomen, dat deze met de nodige zorg moeten 
worden aangepakt (net als bij aandelen). In dit geval dienen beleggers een broker-dealer 
of een OTC-marktmaker in te schakelen. 

Als richtlijn geldt, dat als het volume van een gemiddelde transactie gebruikelijk is in de 
onderliggende markt, dan is deze dat ook voor de ETF. Ons Capital marketsteam is een 
waardevolle bron voor beleggers voor meer informatie over liquiditeit. Deze professionals 
staan rechtstreeks in verbinding met de markten en hebben goede relaties met de 
liquiditeitsverschaffers. Ze kunnen een opinie geven over de optimale handelsstrategie, 
afhankelijk van de ETF, de onderliggende markt, de omvang van de transactie en, nog wel 
het belangrijkste, de prioriteiten van de uitvoerende handelaar.

Sommige beleggers willen begrijpen wat de componenten zijn waarop de koers van 
de ETF wordt bepaald, zoals de hoofdsom, de rente, de kaspositie en de opgebouwde 
rente/niet-uitgekeerde inkomsten. Deze informatie wordt gebruikt in de opbouw van de 
nettovermogenswaarde ('NAV') en is van belang voor de kosten die een broker maakt bij 
het creëren/inkopen van ETF-aandelen, wat weer van invloed is op de koers waartegen ze 
bereid zijn om ETF-aandelen te kopen en te verkopen.

Aanbieders van ETF's publiceren deze informatie over het algemeen op dagelijkse basis, 
zodat de belegger in staat is om de ETF te waarderen. Desalniettemin blijft de prijszetting 
dynamisch en afhankelijk van zaken, zoals de timing van de transactie (over het algemeen 
kan een transactie beter worden uitgevoerd in een liquide onderliggende markt en 
wanneer er voldoende animo is voor het creëren/inkopen van de ETF's), hedgingkosten 
en de kosten van de dealer. En uiteraard is de prijsstelling ook nog afhankelijk van de bied- 
en laatdynamiek, die anders kan zijn al naar gelang de omvang van de transactie.
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Fictie 8 Tijdens de huidige COVID-19-crisis zagen we dat de oligatie-
ETF's de daling van de onderliggende obligatiemarkt  
teveel aandikten.

Feit

Marktpartijen trokken 
naar ETF's toe om 
koersen vast te stellen  
en voor liquiditeit.

Toen de vrees voor de impact van COVID-19 in maart 2020 toenam, verdampte de 
liquiditeit op de markt. In eerste instantie namen beleggers afscheid van de meest 
risicovolle beleggingen en namen de creditspreads fors toe, alvorens een paniekverkoop 
van start ging en marktpartijen hun veiligheid zochten in cash. Zelfs 'veilige havens', 
zoals staatsobligaties en goud, werden verkocht, aangezien dit nog de laatste effecten 
waren waar nog in werd gehandeld. Uiteindelijk stopten de markten met functioneren. 
Op dat moment kwamen de centrale banken in actie en kondigden aanzienlijke 
opkoopprogramma's aan. Dit leidde tot een kalmering van de markt. 

Ook de koersen van ETF's kregen een correctie te verwerken, maar er was geen 
teken van een zogeheten 'doom loop' van ETF-verkopen (dit houdt in dat de verkoop 
van ETF's resulteert in lagere koersen van de onderliggende beleggingen, waardoor 
er weer meer verkoop van ETF's plaatsvindt), die door sommige partijen in de markt 
werd gevreesd. Er vonden wel wat aanzienlijke afwijkingen plaats tussen ETF's en hun 
nettovermogenswaarde ('NAV'), wat resulteerde in grotere premies/kortingen dan 
normaal. Volgens ons is dit juist een indicatie dat de bandbreedte waartussen normaliter 
creation/redemption plaatsvindt door ETF's, breder werd en verschoof om nieuwe 
informatie over de onderliggende obligaties te verwerken.

Deze afwijkingen hebben drie onderliggende oorzaken: 

• Verouderde of vertraagde prijszetting van de NAV De liquiditeit van obligaties 
verslechterde en de prijszetting was ondoorzichtig, met name in de obligatiemarkten. 
De obligatie-ETF's geven over het algemeen een actueler beeld van het sentiment 
en een realistischer prijsniveau waartegen de onderliggende portefeuille zou 
moeten worden verhandeld. Koersen van de afzonderlijke obligaties kunnen dan ook 
achterblijven bij het actuele marktsentiment en de daadwerkelijke koersen die we wel 
terugzien in de ETF, waardoor het lijkt alsof er een grote discount van toepassing is op 
de nettovermogenswaarde. Soms is het nu eenmaal zo dat de koers van de ETF een 
beter beeld geeft van de actuele koersen van de onderliggende posities. 

• Minder support van dealers voor de liquiditeit van bedrijfsobligaties Door het 
gebrek aan liquiditeit in de onderliggende markt stokte het normale proces waarbij de 
primaire handelaars een profijt willen halen uit de verstoringen tussen de koers van de 
ETF en prijsverstoringen ten opzichte van de nettovermogenswaarde.  

2019  
(%) 

Jan 2020 
(%) 

Feb 2020 
(%) 

Mrt 2020 
(%) 

Apr 2020 
(%) 

Mei 2020 
(%) 

NYSE Arca

SPDR ETF's 0,06 0,06 0,01 -0,91 0,05 0,04

ETF-sector 0,07 0,08 0,05 -0,58 0,01 0,04

London Stock Exchange

SPDR ETF's 0,10 0,07 0,06 -0,37 0,15 0,15

ETF-sector 0,09 0,08 0,05 -0,49 0,24 0,15

Australia Stock Exchange

SPDR ETF's 0,07 0,08 0,08 -0,75 -0,47 0,02

ETF-sector 0,12 0,11 0,13 -0,96 -0,23 0,06

Bron: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., op 31 mei 2020.

Afbeelding 9 
Gemiddelde premie/korting op 
obligatie-ETF's
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• Verschillende tijdstippen voor het vaststellen van de slotkoers van de 

nettovermogenswaarde en de ETF  De slotkoers van de nettovermogenswaarde 
kan op een ander tijdstip vallen dan de slotveiling van de ETF, wat kan resulteren in 
verschillende koersen — met name in periodes van hoge volatiliteit. 

Hoewel sommige partijen de kortingen die we zagen op de obligatie-ETF's ten opzichte 
van de NAV in maart dit jaar in twijfel trokken, zijn wij van mening dat de markt ETF's 
gebruikte als instrument om de koers te vormen. Deze korting op de ETF geeft de reële 
marktwaarde weer, waarbij tot een transactie bereid zijnde kopers en verkopers de 
waarde vaststellen van de onderliggende obligaties. De obligatiemarkten bleven juist 
achter bij het actuele marktsentiment en bij reële koersniveaus. Het daadwerkelijke 
sentiment werd juist weergegeven in de koersen van de obligatie-ETF's, en de markt was 
blijkbaar van mening dat de obligaties verhandeld moesten worden met inachtneming 
van de macro-economische informatie en een inschatting van de relevante risico's. 

Dit was ook de conclusie van de BIS in hun rapport The recent distress in corporate 
bond markets: cues from ETFs,1, waarin wordt gesteld dat 'de koersen van ETF's sneller 
reageren op marktontwikkelingen dan de koersen van de onderliggende obligaties, met 
name wanneer de markt onder druk staat.'

Dus de stijging van de handelsvolumes van obligatie-ETF's in maart 2020, toen deze 
tegen stevige discounts verhandeld werden, is verre van een teken van zwakte van 
de markt, maar suggereert juist dat marktpartijen toetrekken naar ETF's als bron van 
prijsvorming en liquiditeit.

1  BIS Bulletin nr. 6 The recent distress in corporate bond markets: cues from ETFs, Sirio Aramonte en Fernando Avalos, 14 april 2020:  
https://bis.org/publ/bisbull06.pdf.

Afbeelding 10 
Gemiddelde 5-daags spread 
voor fysieke versus synthetische 
obligatie-ETF's YTD
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Bron: Bloomberg Finance L.P., op 30 juni 2020.

Synthetisch

Fysiek
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Authority (de ‘ISA’). 
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Deze verkoopbrochure mag niet worden gereproduceerd of voor andere 
doeleinden worden gebruikt, noch worden verstrekt aan andere personen 
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Niets in deze verkoopbrochure mag worden beschouwd als 
beleggingsadvies of beleggingsmarketing zoals gedefinieerd in de 
Israëlische Wet op het beleggingsadvies, de beleggingsmarketing en het 
vermogensbeheer van 1995 (de 'Investment Advice Law'). Het wordt 
beleggers aangeraden om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij 
een plaatselijk erkend beleggingsadviseur alvorens te beleggen. State 
Street heeft geen vergunning onder de Investment Advice Law en bezit 
geen verzekering zoals deze vereist is van een vergunningshouder. 

Deze verkoopbrochure is geen aanbod om Effecten te verkopen of een 
verzoek om een aanbod om effecten te kopen buiten de Effecten die 
hierbij worden aangeboden, noch vormt het een aanbod om te verkopen 
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Marketingcommunicatie. 
Uitsluitend voor gebruik door 
professionele beleggers.
Dit materiaal is uitsluitend algemene informatie en houdt geen rekening 
met uw persoonlijke doelstellingen, financiële situatie of behoeften en u 
dient te overwegen of dit geschikt voor u is. 

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies en er mag niet als 
dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden 
beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het 
verkopen van een effect. Er wordt geen rekening gehouden met de 
specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus of 
beleggingshorizon van enige belegger. Raadpleeg uw belastingconsulent 
en financieel adviseur. Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij 
anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden 
geacht, maar de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen 
garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, 
noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis 
van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. 

Exchange traded funds (ETF's) worden verhandeld op dezelfde manier als 
aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en fluctueren in 
marktwaarde. De waarde van een belegging kan zowel stijgen als dalen 
en het rendement van de belegging zal daarom variëren. Veranderingen 
in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers 
of inkomsten van een belegging. Er is geen garantie dat een ETF zijn 
beleggingsdoeleinden zal behalen.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, zijn die van het 
SPDR ETF Strategy Team op 30 juni 2020 en kunnen veranderen op 
basis van de markt- en andere situaties. Dit document bevat bepaalde 
verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden 
gezien. Let op: dergelijke verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige 
resultaten en de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen 
wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten of ontwikkelingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst.

Alle vormen van beleggingen brengen risico's met zich mee, met inbegrip 
van het risico dat het geïnvesteerde bedrag volledig verloren gaat. 
Dergelijke activiteiten zijn niet voor iedereen geschikt.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde door de activiteiten 
van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en 
economische omstandigheden. 

Beleggingen in opkomende of ontwikkelingsmarkten kunnen volatieler en 
minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten. Ze kunnen 
ook een positie inhouden in een economische structuur die over het 
algemeen minder divers en volwassen is of in een politieke systeem dat 
minder stabiel is dan dat van meer ontwikkelde landen.

Er is geen garantie dat er een liquide markt zal zijn voor ETF-aandelen.

Beleggen in effecten die in het buitenland zijn geregistreerd kan een 
risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige wisselkoersen, 
bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde 
waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in 
andere landen. 

De informatie in deze brochure is geen onderzoeksaanbeveling  
of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als 
‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met Richtlijn 
2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten  
of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze 
marketingcommunicatie (a) niet is opgesteld in overeenstemming 
met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid 
van beleggingsonderzoek te stimuleren en (b) niet is 
onderworpen aan enig verbod op transacties voorafgaand aan  
de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Deze communicatie is gericht aan professionele klanten (dit omvat in 
aanmerking komende tegenpartijen zoals gedefinieerd door de relevante 
EU-toezichthouder of de relevante Zwitserse regulator), die worden 
geacht kennis en ervaring te hebben met betrekking tot beleggingen. De 
producten en diensten waarop deze communicatie betrekking heeft, zijn 
enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen (inclusief 
particuliere klanten) mogen niet op deze communicatie vertrouwen.

Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde merken van 
Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een 
gedeponeerd merk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); 
en deze merken zijn in licentie gegeven aan S&P Dow Jones Indices LLC 
(SPDJI) en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden aan State 
Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation 
worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of gepromoot door 
SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve gelieerde ondernemingen en 
externe licentiegevers, en geen van deze partijen doen enige verklaring 
over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch 
aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip 
van aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen  
van een index.

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie kunnen 
volatieler zijn dan de algemene markt en verhogen het risico dat 
bepaalde gebeurtenissen die deze sectoren of industrieën negatief 
beïnvloeden, het rendement verlagen, waardoor de waarde van de 
aandelen van het Fonds kan dalen.

Alle verwijzingen naar de resultaten van een index worden uitsluitend 
gedaan voor vergelijkingsdoeleinden. Deze mogen niet beschouwd 
worden als het resultaat van een specifieke belegging.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, 
gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud 
ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van State Street Global Advisor.

Obligaties houden over het algemeen minder kortetermijnrisico's in en 
zijn doorgaans minder volatiel dan aandelen, maar omvatten een 
renterisico (als de rente stijgt, dan daalt doorgaans de obligatiekoers),  
het default-risico van de emittent, het kredietrisico van de emittent, een 
liquiditeitsrisico en inflatierisico. Deze risico's zijn doorgaans groter voor 
effecten met een langere looptijd. Alle vastrentende effecten die 
voorafgaand aan het einde van de looptijd verkocht of teruggekocht 
worden, kunnen een aanzienlijke winst of aanzienlijk verlies opleveren.

De hierin vermelde merken en dienstmerken zijn de eigendom van hun 
respectieve eigenaars. Externe gegevensleveranciers geven geen 
garanties van welke aard dan ook over de juistheid, volledigheid of 
tijdigheid van de gegevens en kunnen niet aansprakelijkheid worden 
gesteld voor schade of verlies van welke aard dan ook in verband met het 
gebruik van die gegevens.
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