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Bij State Street Global Advisors was ons basisscenario voor 2019 dat beleggers de voorkeur 
moesten blijven geven aan Amerikaanse aandelen, gezien het ondersteunende monetaire 
en fiscale beleid en de beperkte inflatieverwachtingen. Wij waarschuwden beleggers dat 
ze moesten letten op volatiliteit, omdat een tragere (maar nog steeds positieve) groei werd 
verwacht aangezien het einde van de economische cyclus in zicht was. 

Eind juli waren de Amerikaanse aandelen sinds het begin van het jaar ruim 20% gestegen. 
Die rendementen gaven de aandelen van de bredere ontwikkelde markten het nakijken. Zo 
steeg de MSCI World Index over dezelfde periode met slechts 18%. De grootste achterblijvers 
waren Japan en enkele Europese productiemarkten (met name Duitsland en Frankrijk), die 
te lijden hebben van de steeds moeilijkere wereldwijde handelsomstandigheden. We blijven 
positief op de Amerikaanse markt, gezien de veerkrachtige consumptie en de stabiele 
inflatie. We kunnen echter niet voorbijgaan aan de toenemende onzekerheid die we in het 
huidige beleggerssentiment zien. Die onzekerheid heeft betrekking op drie grote risico's voor 
Amerikaanse aandelen.

• De productiesectoren op de wereldhandelsmarkten kunnen nog verder verstoord raken 
als het handelsconflict tussen China en de VS niet opgelost wordt.

• Als de importheffingen waarmee de beide landen elkaar om de oren slaan, verder 
escaleren, zou de consumentenactiviteit in de VS aanzienlijk kunnen dalen.

• Als de Fed de rente niet verder verlaagt, wat momenteel in de obligaties ingeprijsd is, kan 
dat de VS in een recessie duwen.
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Afbeelding 1 
Maatstaven van 
Economisch en 
beleggersvertrouwen
(voorbije 10 jaar)

  OESO-index van het 
ondernemersvertrouwen 
(IOV) (linkeras)

  IOV-drempel (linkeras)

   State Street Investor 
Confidence Index (rechteras)

Bron: OESO (2019), index van het ondernemersvertrouwen en Bloomberg Finance L.P., 31 juli 2019.
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Onzekerheid op de 
handelsmarkten blijft 
een schaduw werpen

In de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar vormen deze risico’s geen onderdeel van 
ons basisscenario, maar we erkennen dat de zorgen van beleggers toenemen, waardoor een 
defensievere aandelenallocatie een goed idee kan zijn. De uitdagende omstandigheden in de 
maakindustrie, zoals hierboven beschreven, zijn al te zien in het sentiment. Ook al zat de S&P 
500 in juli op recordhoogtes, toch is zowel het ondernemers- als het beleggersvertrouwen 
sinds 2018 gedaald (afbeelding 1). 

In april is de OESO-index van het ondernemersvertrouwen door de kritieke grens van 100 
punten gezakt, wat op pessimisme over de toekomstige resultaten wijst. Dat was pas de 
vierde keer sinds de wereldwijde financiële crisis. Het beleggersvertrouwen bleek volgens 
de laatste berichten iets verbeterd, al blijft het momenteel rond de dieptepunten van na de 
wereldwijde financiële crisis schommelen. De vertrouwensindices waarschuwen dat er voor 
de aandelenkoersen een uitdagende omgeving zit aan te komen.

Het escalerende handelsconflict tussen de VS en China heeft de verwachtingen van de cijfers 
voor de maakindustrie al bijgesteld. De US Markit PMI Manufacturing-index, die in april 2018 
een piek bereikte, ervaart momenteel de zwaarste daling sinds de vorige piek in augustus van 
2014. Zoals blijkt uit afbeelding 2 duurde de vorige daling in de maakindustrie van piek tot dal 
21 maanden, vooraleer de sector midden 2016 weer aantrok. 

Gedurende die periode zagen we een interessant contrast tussen het gedrag van de S&P 
High Yield Dividend Aristocrats Index (SPHYDA) en de S&P 500 Index (SPX). In de eerste 15 
maanden, toen de gegevens begonnen te verslechteren, presteerde de SPHYDA iets beter 
dan de SPX binnen een nogal volatiele marge. In de laatste zes maanden van de daling in de 
maakindustrie, toen de cijfers in de buurt van een potentiële inkrimping kwamen, sprong het 
relatieve resultaat van de SPHYDA er duidelijk uit. In de laatste twee kwartalen waarin de PMI 
daalde, steeg de SPHYDA bijna 11% meer dan de SPX.

Afbeelding 2 
Vergelijking van de US 
Manufacturing PMI’s met 
het rendement van US 
Dividend Aristocrats
(vs. S&P 500)

  S&P Dividend Aristocrats vs 
S&P 500 (linkeras)

  Markit PMI Manufacturing 
(rechteras)

   PMI Manufacturing 
(neerwaartse tendens)

Bron: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., per woensdag 31 juli 2019. Resultaten uit het verleden geven 
geen betrouwbare indicatie van toekomstige resultaten. Indexrendementen zijn onbeheerd en houden geen rekening met 
de aftrek van kosten of vergoedingen.
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Zoals u ziet in afbeelding 2, is die recentste daling in de maakindustrie momenteel al 15 maanden 
gaande. Deze daling begon in april 2018 toen China importheffingen invoerde op goederen uit de 
VS, als vergelding voor de heffingen op Chinees staal en aluminium die de regering-Trump had 
opgelegd. Na een reeks escalaties verwachten veel marktcommentatoren dat de Amerikaanse 
fabrikanten onder druk zullen blijven staan. Zelfs al komt er snel een oplossing voor de 
handelsoorlog tussen de VS en China, dan nog zal het enige tijd vergen vooraleer dat doorsijpelt 
naar de aankoopbeslissingen. Het is dan ook begrijpelijk dat beleggers opnieuw vrezen dat 
de maakindustrie voor het eerst sinds de wereldwijde financiële crisis weer afstevent op een 
periode van inkrimping, zoals gemeten door PMI's.
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Afbeelding 3 
Cumulatief 
rendement van US 
Dividend Aristocrats 
tegenover de S&P 
500 (sinds 2000)

  Index live  
9 november 2005

  S&P High Yield Dividend 
Aristocrats Index

  S&P 500 Index

Afbeelding 4 
Gemiddelde 
historische excess 
return in verschillende 
marktomstandigheden

Bron: S&P Dow Jones Indices, State Street Global Advisors, 31 juli 2019.  

*  Rendement van de index op basis van het totale nettorendement in USD. Maandelijkse cijfers van januari 2000 tot juli 
2019. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Het is niet mogelijk om 
direct in een index te beleggen. De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index werd gelanceerd op 9 november 2005. De 
resultaten vóór deze datum zijn berekend aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens in overeenstemming 
met de huidige methodologie van de index. Indexrendementen zijn onbeheerd en houden geen rekening met de aftrek van 
kosten of vergoedingen.

Beleggers die vrezen dat de problemen waar Amerikaanse fabrikanten en consumenten mee 
kampen, weldra zullen doorsijpelen naar de aandelenkoersen, kunnen een strategie gericht 
op kwaliteit en inkomsten overwegen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen via de Dividend 
Aristocrats-methodologie.

Bron: S&P Dow Jones Indices, State Street Global Advisors, 31 juli 2019.*
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De recentste heffingen, die in augustus werden aangekondigd, dreigen de Amerikaanse 
consumenten nu rechtstreeks te treffen, terwijl zij in de huidige cyclus steeds een 
essentiële bron van duurzame economische groei zijn geweest. Door de steeds negatievere 
vooruitzichten voor de Amerikaanse productiesectoren, in combinatie met een mogelijk 
verzwakkende Amerikaanse consument, kunnen beleggers op zoek gaan naar een 
defensievere positie in Amerikaanse aandelen. De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 
heeft historisch bekeken doorgaans beter gepresteerd dan de S&P 500-index (afbeelding 3), 
voornamelijk dankzij de betere prestaties in neergaande markten (afbeelding 4).
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Conclusie

SPDR-ETF's

Ook begonde Amerikaanse markt het derde kwartaal met aandelenkoersen die op 
recordhoogtesstonden, toch blijft de omgeving uitdagend door de toenemende onzekerheid 
op de wereldhandelsmarkten en de dalende obligatierente. We blijven positief over de 
Amerikaanse markt, gezien de veerkrachtige consumptie en de stabiele inflatie. Voor 
beleggers die belegd willen blijven in Amerikaanse aandelen, maar bezorgd zijn over deze 
toenemende risico's, kunnen een strategie gericht op kwaliteit en inkomsten overwegen . 

De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index kiest uit een gediversifieerde basis van 
kwaliteitsondernemingen die regelmatig cashdividenden uitkeren en dividendgroei 
combineren met dividendrendement, om beleggers te helpen de onzekere periode door te 
komen met behulp van een defensievere portefeuille. 

De SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF, die de S&P High Yield Dividend 
Aristocrats Index volgt en dat beschikbaar is in unhedged en EUR-hedged variant, kan 
kwaliteitsinkomsten bieden door te beleggen in Amerikaanse aandelen waarvan het dividend 
gedurende ten minste 20 jaar op rij jaarlijks is gestegen. In het verleden heeft de index betere 
absolute en voor risico gecorrigeerde rendementen behaald dan de S&P Composite 1500, 
deels dankzij het hogere gemiddelde dividendrendement, met lagere drawdowns.

• SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

• SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF

ETF ISIN TER Primaire 
ticker 
(Xetra)

LSE  
(£)

LSE  
($)

SIX  
(CHF)

Borsa 
Italiana (€)

SPDR S&P US Dividend 
Aristocrats UCITS ETF

IE00B6YX5D40 0,35 SPYD USDV UDVD USDV USDV

SPDR S&P US Dividend 
Aristocrats EUR Hdg  
UCITS ETF

IE00B979GK47 0,40 SPPD — — — —

Bron: State Street Global Advisors. De gehedgede aandelenklasse in EUR werd geïntroduceerd op 17 juni 2019.
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ssga.com 
spdrs.com 
Marketingcommunicatie.  
Enkel voor gebruik door professionele 
beleggers. 

Woordenlijst

Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
Index van het ondernemersvertrouwen 
(IOV)
Deze indicator van het 
ondernemersvertrouwen geeft informatie over 
de toekomstige ontwikkelingen op basis van 
opinieonderzoeken naar de ontwikkelingen in 
productie, bestellingen en voorraden van 
afgewerkte producten in de maakindustrie. Hij 
kan worden gebruikt om de productiegroei te 
monitoren en te anticiperen op een ommekeer 
in de economische activiteit. Een cijfer boven 
100 wijst erop dat het vertrouwen in de sector 
voor de nabije toekomst is toegenomen, en 
een cijfer onder de 100 wijst op pessimisme 
over de toekomstige prestaties.

State Street Investor Confidence Index®
De index geeft een objectieve, 
kwantitatieve maatstaf van de wereldwijde 
risicobereidheid van de professionele 
beleggers in de wereld. State Street meet het 
vertrouwen direct en kwantitatief door de 
veranderingen te meten in de risicoactiva die 
beleggers aanhouden. Het hanteert daarbij 
een onderzoeksmodel dat werd ontwikkeld 
door professor Ken Froot van Harvard 
University en managing director Paul 
O’Connell van de researchvennootschap van 
State Street Global Markets — 
Street Associates®.

Voor beleggers in Oostenrijk: Het aanbod 
van SPDR-ETF's door de vennootschap werd 
aangegeven bij de Österreichische 
Finanzmarktaufsicht (FMA) in 
overeenstemming met sectie 139 van de 
Oostenrijkse wet op de beleggingsfondsen. 
Potentiële beleggers kunnen het actuele 
verkoopprospectus, de statuten, het KIID 
evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag 
gratis verkrijgen bij State Street Global 
Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 München. T: +49 (0)89-55878-400. 
F: +49 (0)89-55878-440. 
Voor beleggers in Finland: Het aanbod van 
fondsen door de vennootschappen werd 
aangegeven bij de toezichthoudende instantie 
voor de financiële markten in 
overeenstemming met sectie 127 van de wet 
op gemeenschappelijke fondsen (29.1.1999/48) 
en krachtens de bevestiging van de 
toezichthouder kunnen de vennootschappen 
hun aandelen verdelen aan het publiek in 
Finland. Bepaalde informatie en documenten 
die de vennootschappen moeten publiceren in 
Ierland conform de geldende Ierse wetgeving 
zijn vertaald in het Fins en zijn verkrijgbaar 
voor Finse beleggers door contact op te 
nemen met State Street Custodial Services 
(Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, Ierland. 
Voor beleggers in Frankrijk: Dit document 
vormt geen aanbod of verzoek voor de 

aankoop van aandelen in de vennootschap. 
Elke inschrijving op aandelen zal verlopen in 
overeenstemming met de algemene 
voorwaarden die worden vermeld in de 
volledige prospectussen, de KIID's, de 
addenda evenals de supplementen van de 
vennootschappen. Deze documenten zijn 
beschikbaar bij de centrale correspondent van 
de vennootschap: State Street Banque S.A., 
23-25 rue Delariviere- Lefoullon, 92064 Paris 
La Defense Cedex, Frankrijk, of op het 
Franstalige gedeelte van de website spdrs.
com. De onderneming is een instelling voor 
collectieve belegging in effecten (icbe) onder 
de Ierse wet en door de Central Bank of Ireland 
erkend als icbe in overeenstemming met de 
Europese regelgeving. Europese richtlijn 
2014/91/EG van woensdag 23 juli 2014 met 
betrekking tot icbe's, zoals gewijzigd, stelde 
algemene regels op conform de 
grensoverschrijdende marketing van icbe's, 
waar zij aan voldoen. Deze 
gemeenschappelijke basis sluit 
gedifferentieerde implementatie niet uit. Dit is 
waarom een Europese icbe kan worden 
verkocht in Frankrijk, ook al voldoet haar 
activiteit niet aan regels die identiek zijn aan 
deze die de goedkeuring van dit type product 
in Frankrijk regelen. Het aanbod van deze 
compartimenten werd aangegeven bij de 
Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) in overeenstemming met artikel 
L214-2-2 van de Franse Code Monétaire et 
Financier. 
Voor beleggers in Duitsland: Het aanbod 
van SPDR-ETF's door de vennootschappen 
werd aangegeven bij de Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 
overeenstemming met sectie 312 van de 
Duitse wet op kapitaalbeleggingen. Potentiële 
beleggers kunnen de actuele 
verkoopprospectussen, de statuten, de 
KIID&apos;s evenals het recentste jaar- en 
halfjaarverslag gratis verkrijgen bij State 
Street Global Advisors GmbH, Brienner 
Strasse 59, D-80333 München. T: +49 
(0)89-55878-400. F: +49 (0)89-55878-440. 
Hongkong: State Street Global Advisors Asia 
Limited, 68/F, Two International Finance 
Centre, 8 Finance Street, Central, Hongkong. T: 
+852 2103-0288. F: +852 2103-0200. 
De vermelde fondsen zijn niet geregistreerd in 
Hongkong en mogen niet worden verkocht, 
uitgegeven of aangeboden in Hongkong in 
omstandigheden die een aanbod aan het 
publiek inhouden. Dit document wordt louter 
uitgegeven ter informatie. Het werd niet 
gecontroleerd of goedgekeurd door de Hong 
Kong Securities and Futures Commission. 
SSGA aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor welke directe, indirecte 
of gevolgschade dan ook door of in verband 
met het gebruik van of het vertrouwen op dit 
document, dat geen rekening houdt met de 
specifieke behoeften van wie dan ook. SSGA 
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor gebruik, vertrouwen of referentie door 
andere personen dan de beoogde ontvanger 
van dit document. 
Italiaanse entiteit: State Street Global 
Advisors Ireland Limited, Branche 
Milaan (Sede Secondaria di Milano) is een 
filiaal van State Street Global Advisors Ireland 
Limited, is ingeschreven in Ierland met het 
ondernemingsnummer 145221, is vergunning 
verleend door en staat onder toezicht van de 
Central Bank of Ireland, en heeft zijn 
hoofdkantoor te 78 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2. State Street Global Advisors Ireland 
Limited, Branche Milaan (Sede Secondaria di 
Milano), is geregistreerd in Italië onder het 
bedrijfsnummer 10495250960 - R.E.A. 
2535585 en btw nummer 10495250960 en 
wiens kantoor is gevestigd Via Ferrante Aporti, 
10 - 20125 Milaan, Italië. T: +39 02 32066 100.  
F: +39 02 32066 155.
Voor beleggers in Luxemburg: De 
vennootschappen werden aangegeven bij de 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in Luxemburg voor de verkoop van 
haar aandelen aan het publiek in Luxemburg 
en de vennootschappen zijn geregistreerde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe). 
Voor beleggers in Nederland: Deze 
mededeling is bedoeld voor gekwalificeerde 
beleggers binnen de betekenis van sectie 2:72 
van de Nederlandse wet op het financieel 
toezicht, zoals gewijzigd. De producten en 
diensten waarop deze mededeling betrekking 
heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze 
personen, en alle andere personen mogen niet 
op deze mededeling vertrouwen. Het verdelen 
van dit document houdt geen licentievereiste 
in voor de vennootschappen of SSGA in 
Nederland en er zullen bijgevolg prudentieel 
toezicht en controle over de bedrijfsvoering 
worden uitgeoefend over de vennootschappen 
of SSGA door de Nederlandse centrale bank 
(De Nederlandsche Bank N.V.) en de 
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. De 
vennootschappen hebben hun aangifte bij de 
Autoriteit Financiële Markten in Nederland 
gedaan voor de verkoop van hun aandelen 
aan het publiek in Nederland en de 
vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, 
beleggingsinstellingen volgens sectie 2:72 van 
de Nederlandse wet op het financieel toezicht. 
Voor beleggers in Noorwegen: Het aanbod 
van SPDR-ETF's door de vennootschappen 
werd aangegeven bij de Noorse controledienst 
(Finanstilsynet) in overeenstemming met de 
geldende Noorse wet op de 
beleggingsfondsen. Krachtens een 
bevestigingsbrief van de financiële 
controledienst van 28 maart 2013 (16 
oktober 2013 voor Umbrella II) mogen de 
vennootschappen hun aandelen in Noorwegen 
op de markt brengen en verkopen. 
Singapore: State Street Global Advisors 
Singapore Limited, 168 Robinson Road, 
#33-01 Capital Tower, Singapore 068912 
(ondernemingsnummer: 200002719D, onder 
toezicht van de Monetary Authority of 
Singapore). T: +65 6826-7555. F: +65 
6826-7501. 
Het aanbod of de uitnodiging van de 
deelnemingsrechten zoals beschreven in het 
prospectus heeft geen betrekking op een 
instelling voor collectieve belegging die 
toegelaten is op grond van artikel 286 van de 
Securities and Futures Act, hoofdstuk 289 van 
Singapore (SFA) of die erkend is op grond van 
artikel 287 van de SFA. Het fonds is niet 
gemachtigd of erkend door de Monetary 
Authority of Singapore (MAS) en [de aandelen] 
mogen niet worden aangeboden aan 
particulieren. De prospectussen en alle andere 
documenten of elk ander materiaal in verband 
met de aanbieding of verkoop vormen geen 
prospectus zoals gedefinieerd in de SFA. 
Dienovereenkomstig is de wettelijke 
aansprakelijkheid onder de SFA met 
betrekking tot de inhoud van de 
prospectussen niet van toepassing. Een 
potentiële belegger moet zorgvuldig 

overwegen of de belegging geschikt is voor 
hem. De MAS aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit 
prospectus. Het prospectus werd niet 
geregistreerd als prospectus bij de MAS. 
Bijgevolg mogen het prospectus en elk ander 
document of materiaal in verband met het 
aanbod of de verkoop, of het verzoek tot 
inschrijving of aankoop van aandelen niet 
worden verspreid of gedistribueerd, noch 
mogen aandelen worden aangeboden of 
verkocht, noch het voorwerp uitmaken van 
een verzoek tot inschrijving of aankoop, 
rechtstreeks noch onrechtstreeks, aan andere 
personen in Singapore dan institutionele 
beleggers op grond van artikel 304 van de SFA 
of anderszins op grond van en in 
overeenstemming met de voorwaarden van 
een andere geldende bepaling van de SFA. Een 
eventuele latere verkoop van aandelen die zijn 
aangekocht naar aanleiding van een aanbod 
dat werd gedaan in het kader van een 
vrijstelling op grond van artikel 305 van de 
SFA, is enkel toegelaten overeenkomstig de 
vereisten van artikel 304A. 
Voor beleggers in Spanje: SSGA SPDR ETFs 
Europe I plc en State Street Global Advisors 
SPDR ETFs Europe II plc zijn erkend voor 
publieke distributie in Spanje en zijn 
geregistreerd bij de Spaanse beurscommissie 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
onder de nummers 1244 en 1242. Vóór ze 
beleggen kunnen beleggers een exemplaar 
van het prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie, de 
marketingmemoranda, het reglement van het 
fonds of de statuten, evenals de jaar- en 
halfjaarverslagen van State Street Global 
Advisors SPDR ETFs Europe I plc en State 
Street Global Advisors SPDR ETFs Europe II 
plc verkrijgen bij Cecabank, S.A. Alcalá 27, 
28014 Madrid (Spanje), de Spaanse 
vertegenwoordiger, betalingsgemachtigde en 
distributeur in Spanje of op spdrs.com. Het 
erkende Spaanse distributiekantoor van 
Street Global Advisors SPDR ETFs is 
beschikbaar op de website van de 
beurscommissie (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores). 
Voor beleggers in Zwitserland: Collectieve 
beleggingsschema's waarvan sprake in dit 
document, zijn collectieve 
beleggingsschema's naar Iers recht. Potentiële 
beleggers kunnen de actuele 
verkoopprospectussen, de statuten, de KIID's 
evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag 
gratis verkrijgen bij de Zwitserse 
vertegenwoordiger en betalingsgemachtigde, 
State Street Bank GmbH Munich, filiaal in 
Zurich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, 
Zwitserland, evenals bij de hoofdverdeler in 
Zwitserland, State Street Global Advisors AG, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, 
Zwitserland. Alvorens te beleggen, verzoeken 
wij u het prospectus en het KIID te lezen, 
waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen bij 
de Zwitserse vertegenwoordiger of op spdrs. 
com.
Voor beleggers in het VK: De 
vennootschappen zijn erkende programma's 
onder sectie 264 van de Financial Services 
and Markets Act 2000 (de wet) en zijn 
bestemd voor ‘professionele klanten’ in het VK 
(binnen de betekenis van de regels van de 
wet) die worden beschouwd als geïnformeerd 
en ervaren in beleggingszaken. De producten 
en diensten waarop deze mededeling 
betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor 
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deze personen, en alle andere personen 
mogen niet op deze mededeling vertrouwen. 
Een groot deel van de bescherming die de 
Britse regelgeving biedt, is niet van toepassing 
op de werking van de vennootschappen en er 
zal niet worden voorzien in compensatie 
conform het Britse Financial Services 
Compensation Scheme. 
Belangrijke informatie: Dit document werd 
uitgegeven door State Street Global Advisors 
Ireland (“SSGA”), dat onder toezicht staan van 
de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke 
zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. 
Registratienummer 145221. T: +353 (0)1 776 
3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: ssga.
com. SPDR ETFs Europe I plc geeft SPDR-ETF's 
uit en is een beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal met afzonderlijke 
aansprakelijkheid tussen zijn 
compartimenten. De vennootschap is 
opgericht als een instelling voor collectieve 
belegging in effecten (icbe) in 
overeenstemming met de wetten van Ierland 
en is erkend als icbe door de Central Bank of 
Ireland. 
De verschafte informatie vormt geen 
beleggingsadvies zoals gedefinieerd 
onder de richtlijn betreffende markten 
voor financiële instrumenten (2014/65/
EU) of de geldende Zwitserse regelgeving 
en er mag niet als dusdanig op worden 
vertrouwd. Ze mag niet worden 
beschouwd als een verzoek tot kopen of 
een aanbod voor de verkoop van een 
belegging. Ze houdt geen rekening met de 
specifieke beleggingsdoelstellingen, 
strategieën, belastingstatus, 
risicobereidheid of beleggingshorizon van 
enige belegger of potentiële belegger. Als 
u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw 
belasting- en financiële of een andere 
professionele adviseur te raadplegen. 
Alle materiaal werd verkregen van 
bronnen die betrouwbaar worden geacht. 
Er wordt geen bewering gedaan of 
garantie gegeven over de nauwkeurigheid 
van de informatie en State Street zal niet 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor beslissingen op basis van dergelijke 
informatie. 
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn 
onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen 

fluctueren in marktwaarde. Het 
beleggingsrendement en de nominale waarde 
van een belegging zullen fluctueren, wat 
betekent dat aandelen bij verkoop of 
terugkoop meer of minder waard kunnen zijn 
dan bij de aankoop.  Hoewel aandelen kunnen 
worden gekocht of verkocht op een beurs via 
elke makelaarsrekening, kunnen aandelen niet 
individueel voor terugkoop worden 
aangeboden bij het fonds.  Beleggers kunnen 
aandelen aankopen en ze voor terugkoop 
aanbieden via het fonds in grote bundels, 
'creation units' genoemd.  Raadpleeg het 
prospectus van het fonds voor meer 
informatie.
De meningen die in dit document worden 
uitgedrukt, zijn die van SPDR EMEA Strategy 
and Research voor de periode tot en met 
woensdag 31 juli 2019 en kunnen veranderen 
op basis van de markt- en andere situaties. Dit 
document bevat bepaalde verklaringen die als 
verklaringen over de toekomst kunnen worden 
beschouwd. Merk op dat dergelijke 
verklaringen geen garantie vormen voor 
toekomstige prestaties en de eigenlijke 
resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk 
verschillen van die projecties. 
In het verleden behaalde rendementen 
garanderen geen toekomstige resultaten. 
Het is niet mogelijk om direct in een index 
te beleggen. Het rendement van een 
index houdt geen rekening met 
vergoedingen en kosten die gepaard gaan 
met het fonds of brokercommissies voor 
het kopen en verkopen van een fonds. 
Het rendement van een index is niet 
bedoeld om dat van een bepaald fonds te 
weerspiegelen. 
Alle beleggingsvormen houden risico's in, 
waaronder het risico dat men het belegde 
bedrag integraal verliest. Dergelijke 
activiteiten zijn mogelijk niet geschikt voor 
iedereen. 
Beleggingen in opkomende of 
ontwikkelingsmarkten kunnen volatieler en 
minder liquide zijn dan beleggingen in 
ontwikkelde markten.Ze kunnen ook een 
blootstelling inhouden aan economische 
structuren die over het algemeen minder 
divers en volwassen zijn en aan politieke 
systemen die minder stabiel zijn dan die in 
beter ontwikkelde landen. 

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde 
door de activiteiten van individuele 
ondernemingen en de algemene markt- en 
economische situatie. 
Beleggen in in het buitenland geregistreerde 
effecten kan een risico van kapitaalverlies 
inhouden door ongunstige muntfluctuaties, 
bronbelastingen, verschillen in algemeen 
aanvaarde waarderingsgrondslagen of 
economische of politieke instabiliteit in andere 
landen.
Standard & Poor's, S&P en SPDR zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Standard 
& Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow 
Jones is een gedeponeerd handelsmerk van 
Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow 
Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie 
gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones 
Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor 
bepaalde doeleinden door State Street 
Corporation. De financiële producten van 
State Street Corporation worden niet 
gesponsord, bekrachtigd, verkocht of 
gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun 
respectieve filialen 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, inclusief voor fouten, 
weglatingen of onderbrekingen van een index. 

BLOOMBERG®, een handelsmerk en 
dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn 
filialen, hebben een licentie voor gebruik in 
verband met de notering en verhandeling van 
de SPDR Bloomberg Barclays-ETF's. 
Alle resultaten betreffende de indexprestatie 
worden uitsluitend ter vergelijking vermeld. Er 
mag niet van worden uitgegaan dat ze de 
prestatie van een specifieke belegging 
weergeven. 
De bovenvermelde ETF&apos;s hebben in het 
verleden dividenden uitgekeerd aan de 
beleggers en/of beleggen in de effecten van 
dividenduitkerende emittenten. Er kan echter 
niet worden gegarandeerd dat deze 
ETF&apos;s in de toekomst consistent 
dividenden zullen uitkeren aan de beleggers of 
dat zij in waarde zullen stijgen. Beleggers 
kunnen geld verliezen door in ETF's te 
beleggen. 

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden 
gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, 
noch mag enig element van de inhoud ervan 
worden bekendgemaakt aan derde partijen 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van SSGA. 
Een smart beta-strategie is niet bedoeld om 
het rendement van een specifieke voor 
marktkapitalisatie gewogen index na te 
bootsen en kan bijgevolg minder goed 
presteren dan die index. De factoren waar een 
smart beta-strategie een blootstelling aan 
tracht te krijgen, kunnen zelf cyclisch 
presteren. Als dusdanig kan een smart 
beta-strategie achterblijven op de markt of 
andere smart beta-strategie met een 
blootstelling aan gelijkaardige of andere 
gerichte factoren. Wij zijn zelfs van mening dat 
factorpremies over een langere periode (5-10 
jaar) worden opgebouwd, en beleggers 
moeten die lange tijdshorizon in gedachten 
houden. 
De informatie in deze communicatie is 
geen onderzoeksadvies of 
‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd 
als ‘marketingcommunicatie’ in 
overeenstemming met de verordering 
2014/65/EU (Markten in Financiële 
Instrumenten) of de geldende Zwitserse 
regelgeving. Dat betekent dat deze 
marketingcommunicatie (a) niet werd 
opgesteld in overeenstemming met 
wettelijke vereisten die zijn bedoeld om 
de onafhankelijkheid van 
beleggingsonderzoek te promoten en (b) 
niet is onderworpen aan enig verbod op 
transacties vóór de verspreiding van 
beleggingsonderzoek. 
Lees het prospectus en de relevante 
essentiële beleggersinformatie (KIID) van 
SPDR vóór u belegt. Deze documenten 
zijn verkrijgbaar op spdrs.com. Deze 
omvatten onder andere meer informatie 
over de SPDR-fondsen, waaronder 
toelichtingen over de kosten, risico's en 
waar de fondsen toegelaten zijn voor 
verkoop.
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