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BackRock introduceert ETF die belegt in diverse grondstoffen  
  
Amsterdam, 31 juli 2017 – BlackRock heeft een ‘exchange traded fund’ (ETF) geïntroduceerd 
waarmee exposure wordt verkregen aan een aantal verschillende grondstoffenmarkten. Dit fonds 
geeft beleggers een instrument om hun portefeuille te spreiden nu de correlatie tussen voorheen niet-
gecorreleerde beleggingscategorieën toeneemt. 
  
De iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM) biedt beleggers toegang tot 20 
verschillende grondstoffen uit 5 sectoren: energie, landbouw, onedele metalen, edelmetaal en 
veeteelt. 
  
Het fonds streeft ernaar het verloop van de Bloomberg Commodity USD Total Return Index te 
repliceren. Deze index is gericht op grondstoffen die van significant belang zijn voor de 
wereldeconomie. Elke sector heeft een maximaal gewicht van 33% en elke grondstof ten hoogste 
15%. 
  
Het fonds gebruikt ‘total return swaps’ om de gewenste blootstelling te bereiken. Deze werkwijze is 
operationeel handiger dan het aanhouden van de de fysieke grondstoffen zoals edelmetalen of vee. 
De Total Expense Ratio is 0,19%.  
  
Kirst Kuipers, Hoofd iShares Nedeland bij BlackRock zei in een toelichting: “Diversificatie is 
steeds moeilijker te realiseren vanwege de toenemende correlatie tussen aandelen en obligaties 
wereldwijd. Dit fonds beantwoordt rechtstreeks aan de groeiende vraag van beleggers naar 
mogelijkheden om grotere spreiding binnen portefeuilles aan te brengen. Veel beleggers kijken 
daarom naar grondstoffen.” 
  
“De bovengrenzen per grondstof en per sector voorkomen dat beleggers te veel exposure krijgen aan 
een specifieke deelmarkt. Het fonds is daarom een goed alternatief voor het aankopen van 
individuele futures of voor het direct beleggen in fysieke grondstoffen.” 
 
  
Bron van alle gegevens: BlackRock per 30/06/2017 
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Over BlackRock 
BlackRock is een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten, risicobeheer en 
adviesdiensten voor institutionele en particuliere cliënten over de hele wereld. Het totaal beheerd 
vermogen (AUM) van BlackRock bedroeg per 30 juni 2017 USD 5.700 miljard. Met een brede reeks 
producten, waaronder mandaten, beleggingsfondsen, iShares® Exchange Traded Funds (ETF's) en 
andere gepoolde beleggingen, helpt BlackRock cliënten om hun beleggingsdoelen te bereiken en 
uitdagingen te overwinnen. Via BlackRock Solutions® biedt BlackRock aan een groot aantal 
institutionele cliënten ook risicobeheer, strategisch advies en een systeem voor integraal 
portefeuillebeheer. De firma telde per 30 juni 2017 circa 13.000 medewerkers in meer dan 30 landen 
en is prominent aanwezig in alle grote wereldwijde markten, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, 
Europa, Azië, Australië, het Midden-Oosten en Afrika. Zie voor meer informatie de website 
www.blackrock.nl. 
 
Over iShares 
iShares® is wereldwijd de grootste aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF's). Met meer dan tien 
jaar kennis en ervaring zet iShares zich in voor particuliere en institutionele beleggers ongeacht de 
omvang van hun vermogen. Met wereldwijd ruim 700 fondsen die zich richten op diverse 
beleggingscategorieën en strategieën biedt iShares grote en kleine beleggers flexibele mogelijkheden 
om hun kernportefeuille op te bouwen, specifieke beleggingsdoelen te bereiken en hun marktvisie tot 
uiting te brengen. Het totaal beheerde vermogen (AUM) van iShares bedroeg per 30 juni 2017 ruim 
USD 1.500 miljard. iShares ETF's worden ondersteund door de experts in portefeuille- en 
risicobeheer van BlackRock, de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld 
toevertrouwen.1 
 
1 Gebaseerd op een totaal beheerd vermogen (AUM) van USD 5.700 miljard per 30 juni 2017. 
 

 
Wettelijke informatie 
BlackRock Advisors (UK) Limited, geautoriseerd en toegelaten door de Financial Conduct Authority (‘FCA’), gevestigd te 12 
Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitgegeven voor gebruik 
door professionele beleggers; wie niet aan deze omschrijving voldoet, dient niet op basis van deze informatie te handelen. Voor 
uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares V plc, 
iShares VI plc en iShares VII plc zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal en met gescheiden 
aansprakelijkheid tussen de subfondsen, vallend onder de Ierse wet en goedgekeurd door de Financiële Toezichthouder. 
 
Voor beleggers in Nederland 
De fondsen zijn beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de 
Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die 
ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Alle documenten met 
betrekking tot de fondsen (het prospectus van de fondsen en het paraplufonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de 
supplementen, het laatste en eventuele voorgaande jaarverslagen en halfjaarverslagen en de statuten van het de 
vennootschappen) zijn voor beleggers in Nederland kosteloos opvraagbaar bij de vertegenwoordiger in Nederland, BlackRock 
Investment Management (UK) Limited, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon 0800 
0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging 
behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant 
goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen 
kennis te nemen van de specifieke risico’s van de fondsen, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de 
maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. 
 
Beperkingen 
Dit document is geen reclame-uiting en mag onder geen enkel beding worden opgevat als publiciteit voor of opstap naar een 
openbaar aanbod van aandelen in de Verenigde Staten of Canada. Dit document is niet bedoeld voor personen die inwoner 
zijn van de Verenigde Staten, Canada of een provincie of territorium daarvan, waar de ondernemingen/effecten niet zijn 
toegelaten of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus werd ingediend bij een beurscommissie of controledienst. 
De ondernemingen/effecten mogen niet worden verworven door, in bezit zijn van, of worden verkregen met de activa van een 
ERISA-plan. 
 
Risicowaarschuwingen 
Het is mogelijk dat bepaalde hier genoemde beleggingsproducten niet voor alle beleggers geschikt zijn. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de 
selectie van een product. De koers van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de belegger het 
geïnvesteerde geld niet terugontvangt. Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen fluctueren. De waarde van beleggingen die 
blootstaan aan buitenlandse valuta’s kan worden beïnvloed door schommelingen van de valutakoersen. Wij maken u erop 
attent dat belastingtarieven en eventuele belastingvrijstellingen aan verandering onderhevig kunnen zijn.  

http://www.blackrock.nl/
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BlackRock geeft geen beleggingsadviezen en heeft niet bepaald of de hier genoemde beleggingen aansluiten bij uw behoeften 
en risicotolerantie. De hier gegeven informatie over het fonds is een samenvatting. Beleggingen dienen uitsluitend plaats te 
vinden op basis van het huidige prospectus, dat verkrijgbaar is bij BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA 
Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. 
 
Dit document is uitsluitend ter informatie opgesteld en is niet bedoeld als beleggingsadvies of als uitnodiging om de hier 
beschreven beleggingen te kopen of te verkopen. Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming 
van BlackRock Advisors (UK) Limited. 
 
Index Disclaimers  
Bloomberg®”, “Bloomberg CommoditySM (Total Return Index)” zijn beschermde merken van Bloomberg L.P. en zijn voor 
specifieke doeleinden in licentie gegeven aan BlackRock. Noch Bloomberg Finance L.P. noch zijn aanverwante bedrijven 
(gezamenlijk “Bloomberg”), noch UBS Securities LLC en zijn aanverwante bedrijven (gezamenlijk “UBS”) zijn gelieerd aan 
BlackRock Asset Management Deutschland AG, en Bloomberg en UBS geven geen goedkeuring, ondersteuning, beoordeling 
of aanbeveling met betrekking tot iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE). Bloomberg noch UBS garanderen de 
stiptheid, accuraatheid of volledigheid van welke gegevens of informatie dan ook met betrekking tot de Bloomberg 
CommoditySM (Total Return Index).  
 
© 2017 BlackRock, Inc. BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, 
BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT 
DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) 
van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) 
zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 


