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DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 09-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te 
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te 
lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van 
kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd ten 
minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in EUR  en de resultaten van de benchmark worden 
weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de bruto-
inkomsten worden herbelegd.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 2,03% -4,81% 11,73% 6,04% -5,46% -5,46%

Index 2,53% -2,03% 16,21% 7,99% -1,90% -1,90%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -2,12% -5,03% -3,71% -5,46% -5,46% 3,85% 1,70% 7,25%
Index -1,19% -3,37% -1,18% -1,90% -1,90% 7,18% 4,34% 9,47%
Kwartielscore 4 3 3 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.Het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die 
hoger renderende obligaties uitgeven, brengen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze 
niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging 
verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed 
hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global High Yield Bond - 

EUR Hedged
Introductiedatum Fonds 22-dec-1998
Introductiedatum 
aandelenklasse 01-jun-2009
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.195,12 USD
Benchmark ICE BofAML Global High Yield 

Constrained (HW0C) 100% USD 
Hedged Index

Domicilie Luxemburg
Fondstype UCITS
ISIN LU0368267034
Bloomberg-code BGGHED2
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

FONDSBEHEERDER(S)
James Keenan
Jose Aguilar
David Delbos
Mitchell Garfin
Stephen Gough

GROOTSTE POSITIES (%)
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/
20/2021 1,22
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/
20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,67
ALTICE LUXEMBOURG SA 144A 7.75 05/15/
2022 0,51
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,51
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HCA INC 5.5 06/15/2047 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 
144A 8.25 08/01/2023 0,45
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 
7.625 03/15/2020 0,43

6,14
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Effectieve  Duration:  Een  maatstaf  voor  de  prijsgevoeligheid  van  een  obligatie
voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de
gemiddelde  waarde  van  de  looptijden  van  de  onderliggende  obligaties,
gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Nominal  weighted  average  life  (WAL):  de  looptijd  van  een  obligatie  is  de
tijdsperiode  die  verstrijkt  tot  de  hoofdsom van  de  obligatie  moet  worden  afgelost.
De WAL van het Fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van
de  onderliggende  obligaties,  gecorrigeerd  voor  hun  relatieve  weging  (omvang)
binnen het Fonds.
Yield to worst: de laagst mogelijke obligatierente die op een obligatie kan worden
ontvangen tenzij de emittent werkelijk niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De
yield to worst wordt berekend door uit  te gaan van het slechts mogelijke scenario
voor  de  obligaties  door  het  rendement  te  berekenen  dat  wordt  ontvangen  als  de
emittent gebruik maakt van alle voorwaarden.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de aandelenklasse die bovenaan dit document genoemd is. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan
een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF
en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de
Essentiële  Beleggersinformatie  (EBI).  Het  prospectus  en  de  EBI  van  BGF  en  de  subfondsen  daarvan  zijn  beschikbaar  op  de  website  van  BlackRock:  www.blackrock.nl.  In
Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020
- 549 5200. BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt
aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid.
Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van
BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven
in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op
basis  van  het  huidige  prospectus,  het  meest  recente  jaarverslag  en  de  Essentiële  Beleggersinformatie,  die  op  onze  website  beschikbaar  zijn.  Prospectussen,  Essentiële
Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. © 2018
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 van hun respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrie 62,96 78,58 -15,62
Financiële instellingen 13,95 12,77 1,17
ABS 10,63 0,01 10,62
Liquide middelen en/of derivaten 4,68 0,01 4,67
Agency 4,31 5,89 -1,58
Equity 1,74 0,00 1,74
Nutsbedrijf 1,69 2,63 -0,95
Overheid 0,03 0,00 0,03
Local Authority 0,02 0,11 -0,09

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 3,76
Nominal Weighted Average Life (WAL) 6,10 yrs
Yield to Worst (%) 6,83

KOSTEN
Max. initiële kosten 5,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,77%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



For professional clients/institutional/qualified investors/permitted 
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Institutional Euro Liquidity Fund
Factsheet 2018

www.blackrock.com/cash www.blackrock.com/cash 

Fund Details

Umbrella Institutional Cash Series plc

Domicile Ireland

Fund structure UCITS

Currency Euros

Size € 30.3 Billion

Benchmark 7-Day LIBID

Fund inception date Feb 15, 1999

Share class inception date Feb 15, 1999

Minimum investment 1 million

Dealing deadline 1:00pm Irish time

Settlement Accumulating: T+1 Distributing T+0

Bloomberg         Acc MLMIEUAISIN

Dis MLMIEUD

ISIN
Acc IE0005023910

                                             Dis Dis IE0005023803

Fitch AAAmmf

Moody’s Aaa-mf

S&P AAAm

Ongoing Charges 0.20%

Net annualised yield for past 5 years to last quarter end 

DISTRIBUTION HISTORY

Past distributions are not a guide to future distributions. There are 

no guarantees dividends will be paid.

0.03

-0.10

-0.42

-0.57 -0.57-0.60

-0.50

-0.40
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-0.10
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0.10

Dec 2013- Dec
2014

Dec 2014- Dec
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Dec 2015- Dec
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Dec 2016- Dec
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Dec 2017- Dec
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Fund Specific Risks:
Capital at risk: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of 
your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot 
be guaranteed. The value of investments and the income from them can fall as well as rise 

and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested.
Short Term Money Market Funds do not generally experience extreme price variations. 
Changes in interest rates will impact the Fund.
Loss of Capital: an automatic share redemption may occur which will reduce the number of 
shares held by each investor. This share redemption will result in a loss of capital to 
investors.
Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as 
safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may 
expose the Fund to financial loss.
Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or 
repay capital to the Fund when due.

Investment Objective

Investment Policy

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with preservation of 
principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of high quality short term "money 
market" instruments.

The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and high 
quality short term money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). 
It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks). 

December Minimum Disclosure Document

Institutional Cash Series plc (Core share class - Distributing and Accumulating)

This document supplements the Key Investor Information Document for South African investors

Payment Date Distribution Rate

31-Oct-18 -0.000015040

30-Nov-18 -0.000014892

31-Dec-18 -.000017432

 The currency of returns is Euros.

Source: BlackRock and Bloomberg as of  31-December-2018

The return of your investment may increase or decrease as a result of currency 
fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past 
performance calculation.
Performance is expressed as a percentage change of the Fund’s net asset value and is 

The figures shown relate to past performance.  Past performance is not a reliable 
indicator of current or future results and should not be the sole factor of 
consideration when selecting a product or strategy.
Performance is calculated after deduction of ongoing charges. Total return is not 
impacted by changes in the NAV for constant net asset value distributing share classes 
and accounts for distributions from the Fund.

A-1+ 52 A-1 46 AA- 1 AA 1

S&P deem all A-1 securities maturing within 7 days as 
A-1+  Any security under a year with a long term rating 
of AA- or above would also be considered to have a 
short term rating of A-1+, whilst those with a long term 
rating of A or above would be considered to have a 
short term rating of A-1.

^ Fixed or floating med-term notes, issued by banks or corporates

Portfolio Composition %

S&P Rating %

A-1+ 52 A-1 46 AA- 1 AA 1

Treasury Debt 2
Financial Company Commercial Paper 28
Asset Backed Commercial Paper 10
Commercial Paper 4
Certificate of Deposit 31
Note (^) 6
Government Agency Repurchase Agreement 8
Time Deposit 11

Security rating

TLSM0119E-714268-1/4
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DEC
Factsheet 2018

Institutional Euro Liquidity Fund
Institutional Cash Series plc (Core share class) www.blackrock.com/cash 

Annualised 

Performance History 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years 5 years

Since 

Inception

Core -0.57 -0.56 -0.55 -0.56 -0.51 -0.32 1.87

Benchmark -0.54 -0.56 -0.55 -0.55 -0.52 -0.37 n/a

(0.63) (0.60)
(0.58) (0.58) (0.58) (0.58) (0.56) (0.58) (0.57)

(0.55) (0.56)
(0.54)

(0.57)
(0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.55) (0.56) (0.57)

(0.54)

 (0.75)

 (0.50)

 (0.25)

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

Core Performance Benchmark

Contact Us:
For EMEA: +44 (0)20 7743 3187   •   www.blackrock.com/cash              •   cashmanagement@blackrock.com
For APAC:  +852 3903 2688 •   www.blackrock.com/cash/en-hk     •   clientservice.asiapac@blackrock.com 

             The yield is expressed as an percentage of the period as at  31-December-2018 market value.

Please note, the Reverse Distribution Mechanism  (“RDM”) has been activated; this means that the fund has the ability to redeem a 

portion of each investors holding, which represents that investors’ share of the negative yield.  For more information contact the 

BlackRock Cash Management team. 

The figures shown relate to past performance.  Past performance is not a reliable indicator of current or future 
results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

All yield figures are annualised and quoted net of fees except benchmark yields which have no associated fees. The 
annualised yield is the income return on an investment, such as the interest  or dividends of a money market fund. 
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Unless otherwise specified all data is internally sourced from BlackRock as of  31-December-2018
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11%

17%

1%
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20%

40%

1-7 days 8-30 days 31-60 days 61-90 days 91-180 days 180+ days

Weighted Average Maturity (WAM) Days: 47 Weighted Average Life (WAL) Days: 47

As at  31-December-2018 As at  31-December-2018

Final Maturity Distribution (WAL)

Performance

Net Annualised Monthly Yield Performance of the past 12 months in % vs Benchmark
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Important information – Institutional Euro Liquidity Fund

The Institutional Euro Liquidity Fund is domiciled in Ireland.

BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, is the Swiss Representative and State Street Bank International 
GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, the Swiss Paying Agent. The Prospectus, Key Investor Information Document, 
the Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports are available free of charge from the Swiss Representative. 
Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Prospectus.

For Netherlands: The Risk indicator may not be a reliable indication of the future risk profile of the fund. The risk category shown is not guaranteed 
and may change over time. The lowest category does not mean risk free. Issued in the Netherlands by the Amsterdam branch office of BlackRock 
Investment Management (UK) Limited: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
The Fund is a UCITS (icbe) as defined in section 1:1 Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht; "FMSA"). The Fund and its sub 
funds are listed in the register as defined in section 1:107 FMSA. Please refer to the Key Investor Information Document (essentiële 
beleggersinformatie; "EBI") for further information about the Fund and its sub funds. The prospectus and EBI of the Fund and its sub funds are 
available on BlackRock's website, www.blackrock.nl. All financial investments contain a certain risk. The value of the assets managed by the Fund and 
its sub funds may greatly fluctuate as a result of the investment policy and your initial investment is not guaranteed.

For Germany: This is a financial promotion. For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-
annual report can be obtained free of charge in hardcopy form from the German information centre: BlackRock Investment Management (UK) Limited, 
German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main.The paying agent in Germany is J.P. Morgan AG, CIB / 
Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main.

For Austria: For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-annual report can be obtained free 
of charge in hardcopy form from the Austrian paying agent: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Vienna, Am Stadtpark 9.
An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not 
indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright © 2017 by McGraw-Hill international (UK) Limited 
(S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

For Finland: The prospectus (in English language) and KIID (in Finnish language) are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited

For Norway: The prospectus and KIID are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited

For investors in Singapore: Issued by BlackRock (Singapore) Limited (Co. registration no. 200010143N) for use only by institutional investors as 
defined in Section 4A of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore. 

For Hong Kong: This information is issued by BlackRock Asset Management North Asia Limited and has not been reviewed by the Securities and 
Futures Commission of Hong Kong. Please note some of the funds mentioned herein may not been registered with the Securities and Futures 
Commission for offering or distribution in Hong Kong. Accordingly, this material may not be circulated or distributed, nor may the Funds be offered or 
sold whether directly or indirectly, to any person in Hong Kong other than to a Professional Investor as defined in the Securities and Futures Ordinance 
(Cap.571 of the laws of Hong Kong) and any rules made under that ordinance.) and should not be relied upon by any other persons or redistributed to 
retail clients in Hong Kong. Please refer to the relevant Prospectus for details, including risk factors.

The Fund is not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) and is not allowed to be offered to the Singapore retail 
public. This is not a prospectus as defined in the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the “SFA”). Accordingly, statutory liability 
under the SFA in relation to the content of prospectuses would not apply. You should consider carefully whether the investment is suitable for you.

This has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore. Accordingly, this and any other document or material in 
connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of interests may not be circulated or distributed, nor may interests be 
offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (I) 
to an institutional investor (as defined in Section 4A of the SFA) under Section 304 of the SFA, (II) to relevant person (as defined in Section 305(5) of 
the SFA), or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions, specified in Section 305 of the SFA or (III) otherwise 
pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA. 

This material is for distribution to Professional Clients (as defined by the FCA or MiFID Rules) and Qualified Investors only and should not be relied 
upon by any other persons.

Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 
Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 2020394. For your protection telephone calls are usually 
recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited.

For qualified investors in Switzerland: this document shall be exclusively made available to, and directed at, qualified investors as defined in the 

TLSM0119E-714268-3/4



Important information – Institutional Euro Liquidity Fund

. ..

For recipients in China: This material may not be distributed to individuals resident in the People's Republic of China ("PRC", for such purposes, 
excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) or entities registered in the PRC unless such parties have received all the required PRC government 
approvals to participate in any investment or receive any investment advisory or investment management services. It is strictly confidential and may 
not be reproduced for, disclosed to or otherwise provided in any format to any other person or entity (other than your professional advisors bound by 
obligations of confidentiality) without the prior written consent of BlackRock. This material does not constitute an offer to sell, or a solicitation of any 
offer to buy, securities in any jurisdiction to any person. The material is not intended to provide, and should not be relied on for accounting, legal or tax 
advice. You should contact your tax or legal adviser about the issues discussed herein. 

In Latin America, for institutional investors and financial intermediaries only. This material is for educational purposes only and does not 
constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any shares of any fund or security and it is your responsibility to inform 
yourself of, and to observe, all applicable laws and regulations of your relevant jurisdiction. If any funds are mentioned or inferred in this material, such 
funds have not been registered with the securities regulators of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay or any other 
securities regulator in any Latin American country and thus, may not be publicly offered in any such countries, except for Chile where certain funds 
have been registered with the Superintendencia de Valores y Seguros for public offering and in Mexico where certain funds have been listed on the 
Sistema Internacional de Cotizaciones  (SIC) exchange of the Bolsa Mexicana de Valores. The securities regulators of any country within Latin 
America have not confirmed the accuracy of any information contained herein. No information discussed herein can be provided to the general public 
in Latin America. The contents of this material are strictly confidential and must not be passed to any third party. This material is restricted to 
distribution to Non-U.S. Persons outside the United States within the meaning of Regulation S under the U.S. Securities Act Of 1933, as amended (the 
"Securities Act"). Any securities described herein may not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state 
or other jurisdiction and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred except to persons outside the U.S. in accordance with Regulation S 
under the Securities Act pursuant to the terms of such securities. In particular, any UCITS funds mentioned herein are not available to investors 
in the U.S. and this material cannot be construed as an offer of any UCITS fund to any investor in the U.S. 

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are 
being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not 
necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not 
been prepared in connection with any such offer.

The Institutional Cash Series plc (the “Company”) is an investment company with variable capital and having segregated liabil ity between its funds 
incorporated with limited liability under the laws of Ireland. The Company is an umbrella undertaking for collective investment in transferable securities 
(UCITS) governed by Irish law and authorised by the Central Bank of Ireland. The Company has obtained the status of “recognised scheme” for the 
purposes of the UK Financial Services and Markets Act 2000. Some or all of the protections provided by the UK regulatory system will not apply to 
investments in the Company. Compensation under the UK Investors Compensation Scheme will generally not be available.

Nothing herein constitutes an offer to invest in the Institutional Cash Series plc (“The Company”). Any decision to invest must be based solely on the 
information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts 
and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document. The distribution of 
this information in certain jurisdictions AUG be restricted and, persons into whose possession this information comes are required to inform 
themselves about and to observe such restrictions. Prospective investors should take their own independent advice prior to making a decision to 
invest in this fund about the suitability of the fund for their particular circumstances, including in relation to taxation, and should inform themselves as 
to the legal requirements of applying for an investment. Most of the protections provided by the UK regulatory system, and compensation under the 
UK's Financial Services Compensation Scheme, will not be available.

Collective Investment Schemes are generally medium to long-term investments; traded at ruling prices and can engage in borrowing and scrip 
lending. A Schedule of fees and charges and maxium commissions is available on request from the manager. Fees and charges associated with the 
most expensive class (total expense ratio, management fees, initial fees, performance fees, advisory fees and any other applicable fees) is available 
directly from the manager for investment members of the public other than financial institutions . 

Investments in the fund are not deposits with a bank or deposit-taking institution. While distributing shares of the fund seek to maintain a stable net 
asset value per share, investors may lose money by investing in the funds. The Total Return is made up of interest received and any gain or loss 
made on any particular instrument; and that in most cases, the return will merely have the effect of increasing or decreasing the daily yield; but that in 
the case of abnormal losses, it can have the effect of reducing the capital value of the portfolio. Excessive withdrawals from the portfolio may place the 
pportfolio under liquidity pressures; and that in such circumstances, a process of ring-fencing of withdrawal instructions and managed pay-outs over 
time may be followed. 

© 2018 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO 
WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and 
elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.
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BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst 
EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Subfonds streeft voor participatiehouders naar een totaalrendement op hun belegging door 
een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, dat het totaalrendement van de FTSE EPRA/
NAREIT Developed Index weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 30,59% 10,30% 7,10% -3,00% -0,99% -0,99%

Index 30,98% 10,51% 7,18% -3,06% -0,88% -0,88%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -6,52% -4,24% -4,10% -0,99% -0,99% 0,94% 8,18% 6,51%
Index -6,46% -4,18% -3,96% -0,88% -0,88% 0,99% 8,31% 6,62%
Kwartielscore 3 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Introductiedatum Fonds 08-aug-2012
Introductiedatum 
aandelenklasse 13-feb-2013
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 2.019,47 USD
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed 

Net Index EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B83YJG36
Bloomberg-code BRREEIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,77
PROLOGIS REIT INC 2,67
PUBLIC STORAGE REIT 2,19
WELLTOWER INC 1,88
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,75
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,72
VONOVIA SE 1,70
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1,59
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,58
MITSUI FUDOSAN LTD 1,53

20,38
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrial & Office Reits 23,40 23,47 -0,06
Retail Reits 20,36 20,30 0,06
Vastgoedholdings & -ontwikkeling 20,30 20,35 -0,05
Specialty Reits 13,40 13,46 -0,06
Residential Reits 12,52 12,50 0,01
Diversified Reits 6,15 6,08 0,07
Hotel & Lodging Reits 3,75 3,73 0,02
Real Estate Services 0,12 0,11 0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten
Lopende kosten 0,22%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed World Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei 
en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkten in de 
ontwikkelde landen weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch 
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI World Index, 
de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het resultaat van de 
aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste 
en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentieindex alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 23 landenindices van ontwikkelde markten: Australië, 
Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, 
Italië, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 19,39% 10,30% 10,74% 7,58% -4,13% -4,13%

Index 19,50% 10,42% 10,73% 7,52% -4,11% -4,11%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -8,49% -12,02% -7,17% -4,13% -4,13% 4,53% 8,51% 9,56%
Index -8,48% -12,03% -7,16% -4,11% -4,11% 4,51% 8,54% 9,51%
Kwartielscore 4 3 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend 

Equity
Introductiedatum Fonds 15-apr-2010
Introductiedatum 
aandelenklasse 03-dec-2010
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 12.277,76 USD
Benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B62WCL09
Bloomberg-code BGIWEIA
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal

GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74

12,02
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden 
beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die 
van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke 
gebeurtenissen in de bedrijven.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan 
de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn 
als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 16,69 16,20 0,48
IT 14,86 14,93 -0,07
Gezondheidszorg 13,32 13,36 -0,03
Industrie 10,84 10,93 -0,09
Luxe-consumentengoederen 10,41 10,44 -0,04
Basis-consumentengoederen 8,60 8,66 -0,06
Communicatie 8,24 8,29 -0,05
Energie 5,89 5,94 -0,05
Materialen 4,59 4,62 -0,03
Nutsbedrijven 3,42 3,45 -0,03
Vastgoed 3,16 3,20 -0,03

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,17%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

iShares Emerging Markets Government Bond Index 
Fund (LU) Class I2 USD
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 08-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te 
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te 
lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging, door een combinatie van kapitaalgroei 
en opbrengsten op de activa van het Fonds, dat overeenkomt met het rendement van de J.P. 
Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified-index, de benchmark van het Fonds. Voor 
zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt het Fonds in de vastrentende effecten (zoals obligaties) 
die deel uitmaken van de benchmarkindex.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse n.v.t. 1,11% 9,95% 10,01% -4,17% -4,17%

Index n.v.t. 1,18% 10,15% 10,26% -4,26% -4,26%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 1,55% -1,27% 0,65% -4,17% -4,17% 5,04% n.v.t. 3,76%
Index 1,35% -1,26% 1,02% -4,26% -4,26% 5,15% n.v.t. 3,81%
Kwartielscore 1 2 1 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Indexfondsen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets 

Bond
Introductiedatum Fonds 28-mei-2013
Introductiedatum 
aandelenklasse 07-mei-2014
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse USD
Fondsvermogen (miljoen) 1.848,69 USD
Benchmark JP Morgan EMBI Global 

Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Fondstype UCITS
ISIN LU1064902957
Bloomberg-code BGIMGI2
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/
18/2050 0,71
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,61
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,56
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,55
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 
06/15/2045 0,53
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 
RegS 10.75 03/28/2022 0,50
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 
03/09/2023 0,50
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 
6.125 01/31/2022 0,48

5,59
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Effectieve  Duration:  Een  maatstaf  voor  de  prijsgevoeligheid  van  een  obligatie
voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de
gemiddelde  waarde  van  de  looptijden  van  de  onderliggende  obligaties,
gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Nominal  weighted  average  life  (WAL):  de  looptijd  van  een  obligatie  is  de
tijdsperiode  die  verstrijkt  tot  de  hoofdsom van  de  obligatie  moet  worden  afgelost.
De WAL van het Fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van
de  onderliggende  obligaties,  gecorrigeerd  voor  hun  relatieve  weging  (omvang)
binnen het Fonds.
Yield to worst: de laagst mogelijke obligatierente die op een obligatie kan worden
ontvangen tenzij de emittent werkelijk niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De
yield to worst wordt berekend door uit  te gaan van het slechts mogelijke scenario
voor  de  obligaties  door  het  rendement  te  berekenen  dat  wordt  ontvangen  als  de
emittent gebruik maakt van alle voorwaarden.
3-jaars  tracking-error:  Een  verschil  tussen  het  koersverloop  van  een  positie  of
een portefeuille en het koersverloop van een benchmark.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de aandelenklasse die hierboven aan de pagina genoemd is. Voor de andere aandelenklassen van het fonds
kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Global Investment Funds (BGIF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht (WFT). BGIF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGIF en de subfondsen daarvan
wordt  verwezen naar  de Essentiële  Beleggersinformatie  (EBI).  Het  prospectus en de EBI  van BGIF en de subfondsen daarvan zijn  beschikbaar  op de website  van BlackRock:
www.blackrock.nl. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. BlackRock Global Investment Funds (BGIF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal
rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGIF mag
niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management
(UK) Limited is de distributeur van BGIF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van
de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGIF
worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn.
Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen
niet  zijn  toegelaten.  ©  2018  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
van hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Zodoende is de waarde van deze effecten gevoelig voor veranderingen in de rentetarieven; als de rente stijgt, daalt de 
marktwaarde van de obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden bij commerciële banken en 
buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldeffecten (staatsobligaties) uitgegeven of gegarandeerd door ontwikkelingslanden of overheidsinstellingen in 
deze landen gaan gepaard met een hoge mate van risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Overheids-gerelateerde obligaties 99,16 99,83 -0,66
Liquide middelen en/of derivaten 0,61 0,00 0,61
Rechtspersonen 0,18 0,17 0,00
Ministerie van Financiën 0,05 0,00 0,05

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 6,53
Nominal Weighted Average Life (WAL) 10,70 yrs
Yield to Worst (%) 6,16
3-jaars tracking-error 0,53

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,25%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de wereldwijde 
opkomende aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch 
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Emerging 
Markets Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het rendement van 
de aandelenmarkt van de opkomende markten wereldwijd en is een aan de free float 
aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent 
dat er voor de berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met 
aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een 
bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, 
vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Ad juli 2016, 
l’indice di riferimento è composto dai seguenti 23 indici di paesi con mercati emergenti: Brasile, 
Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, 
Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Qatar, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, 
Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 11,15% -5,65% 14,42% 20,56% -10,40% -10,40%

Index 11,38% -5,23% 14,51% 20,59% -10,27% -10,27%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -3,62% -6,05% -6,56% -10,40% -10,40% 7,32% 5,32% 6,64%
Index -3,59% -5,99% -6,53% -10,27% -10,27% 7,41% 5,52% 6,45%
Kwartielscore 3 3 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets 

Equity
Introductiedatum Fonds 26-sep-2008
Introductiedatum 
aandelenklasse 23-jul-2009
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 9.596,06 USD
Benchmark MSCI Emerging Markets, Net 

Returns, in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B3D07F16
Bloomberg-code BGIEIAE
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 3,78
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
NASPERS LIMITED N LTD 1,84
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,95

23,43
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of 
politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger 
liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de 
laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de 
waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de 
aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in 
de bedrijven.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 24,74 24,80 -0,05
IT 14,22 14,24 -0,02
Communicatie 14,12 14,12 -0,01
Luxe-consumentengoederen 10,42 10,43 -0,01
Energie 7,96 7,96 0,00
Materialen 7,69 7,68 0,01
Basis-consumentengoederen 6,75 6,71 0,03
Industrie 5,56 5,52 0,03
Vastgoed 3,04 3,03 0,01
Gezondheidszorg 2,88 2,82 0,06
Nutsbedrijven 2,64 2,68 -0,04

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,31%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares EMU Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de 
Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover 
dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van 
de MSCI EMU Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het 
rendement van de aandelenmarkt binnen de EMU en is een aan de free float aangepaste en 
voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 10 landenindices van ontwikkelde markten: België, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 4,47% 9,73% 5,26% 13,11% -11,99% -11,99%

Index 4,32% 9,81% 4,37% 12,49% -12,71% -12,71%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -5,88% -12,34% -11,97% -11,99% -11,99% 1,57% 3,74% 4,90%
Index -5,90% -12,73% -12,35% -12,71% -12,71% 0,82% 3,26% 4,50%
Kwartielscore 3 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 18-aug-2008
Introductiedatum 
aandelenklasse 13-jan-2011
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 91,49 EUR
Benchmark MSCI EMU Net TR Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B3B2KS38
Bloomberg-code BGIEMIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
TOTAL SA 3,20
SAP 2,47
SANOFI SA 2,47
ALLIANZ 2,18
SIEMENS N AG 2,16
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 2,12
LVMH 2,07
BANCO SANTANDER SA 1,87
BAYER AG 1,63
ASML HOLDING NV 1,63

21,80
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 17,79 17,80 -0,01
Industrie 14,45 14,43 0,02
Luxe-consumentengoederen 12,86 12,86 0,00
Basis-consumentengoederen 10,88 10,87 0,01
IT 8,68 8,68 0,01
Gezondheidszorg 7,63 7,63 0,00
Materialen 7,24 7,24 0,00
Nutsbedrijven 6,24 6,25 -0,02
Communicatie 6,05 6,06 -0,01
Energie 6,02 6,01 0,01
Vastgoed 2,16 2,16 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 45.130 EUR
Koers-boekwaardeverhouding 1,45x
Koers-winstverhouding 12,53x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,28%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Euro Credit Bond Index Fund streeft ernaar om het rendement van de Citigroup 
EuroBIG ex Domestic Treasury Index nauwgezet te volgen, een index die is ontworpen om de 
prestaties van de in euro uitgedrukte markt voor niet-staatsobligaties te weerspiegelen.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 8,17% 0,03% 3,28% 0,97% -0,26% -0,26%

Index 8,18% 0,13% 3,35% 1,13% -0,17% -0,17%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,27% 0,16% -0,15% -0,26% -0,26% 1,32% 2,39% n.v.t.
Index 0,29% 0,19% -0,10% -0,17% -0,17% 1,43% 2,48% 4,16%
Kwartielscore 1 1 1 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 05-nov-2001
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.762,49 EUR
Benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic 

Treasury Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE0031080645
Bloomberg-code BAREUBI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/
14/2022 0,29
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/
2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 
09/15/2021 0,24
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 
4.375 10/25/2021 0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/
2030 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 
MTN RegS 1.75 10/29/2020 0,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/
2023 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 
MTN RegS 2.125 02/19/2024 0,19
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 
MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 
09/28/2022 0,19

2,16
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Rechtspersonen 40,71 40,85 -0,15
Overheids-gerelateerde obligaties 38,46 38,48 -0,02
Gedekt 20,26 20,28 -0,02
Ministerie van Financiën 0,28 0,31 -0,02
Liquide middelen en/of derivaten 0,17 0,00 0,17
Geëffectiseerd 0,12 0,08 0,04

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Inst 
EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van 
kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index, 
de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 13,11% 1,55% 3,28% -0,05% 0,88% 0,88%

Index 13,18% 1,65% 3,20% 0,15% 0,88% 0,88%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,93% 1,49% 0,38% 0,88% 0,88% 1,36% 3,65% 4,21%
Index 0,94% 1,46% 0,33% 0,88% 0,88% 1,40% 3,71% 4,35%
Kwartielscore 2 1 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds 25-nov-2016
Introductiedatum 
aandelenklasse 06-nov-2001
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 2.046,73 EUR
Benchmark FTSE EMU Government Bond 

Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE0031080868
Bloomberg-code BARGVBD
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

FONDSBEHEERDER(S)
Francis Rayner

GROOTSTE POSITIES (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/
2032 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/
2023 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.75 04/25/
2021 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2020 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/
2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6 10/25/2025 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,77

8,82
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 7,60
Modified Duration 7,59
Yield to Worst (%) 0,75

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index 
Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Euro Government Inflation-Linked Bond Fund streeft ernaar om de Barclays 
Euro Government Inflation-Linked Bond Index nauwgezet te volgen. De index omvat obligaties 
die zijn uitgegeven door regeringen van EMU-landen in verband met binnenlandse inflatie of de 
geharmoniseerde EMU HICP-index.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 5,18% 0,92% 3,69% 1,29% -1,52% -1,52%

Index 5,27% 0,82% 3,79% 1,40% -1,46% -1,46%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,16% -0,66% -2,10% -1,52% -1,52% 1,13% 1,89% 2,31%
Index 0,16% -0,64% -2,05% -1,46% -1,46% 1,22% 1,94% 2,41%
Kwartielscore 2 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Inflation-Linked Bond
Introductiedatum Fonds 03-apr-2009
Introductiedatum 
aandelenklasse 03-apr-2009
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 110,51 EUR
Benchmark BBG Barc Euro Government 

Inflation-Linked Bond Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4WXT857
Bloomberg-code BGIEGIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/
2027 5,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 07/25/2020 5,15
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.1 07/25/2022 4,54
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 4,39
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.1 07/25/2023 4,17
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 4,06
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.15 07/25/
2032 4,03
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3,97
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.25 07/25/
2024 3,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
1.75 04/15/2020 3,69

43,28
Posities aan verandering onderhevig



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt van 
Europa zonder het Verenigd Koninkrijk weerspiegelt. Het Fonds belegt in 
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Europa 
zonder het Verenigd Koninkrijk genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement van het 
Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de 
MSCI Europe ex-UK Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 6,56% 10,86% 3,11% 12,09% -10,40% -10,40%

Index 6,42% 10,67% 2,42% 11,40% -10,86% -10,86%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -5,83% -11,55% -9,52% -10,40% -10,40% 1,17% 4,11% 2,33%
Index -5,84% -11,68% -9,65% -10,86% -10,86% 0,56% 3,67% 1,97%
Kwartielscore 3 2 1 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe ex-UK Large-Cap 

Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 07-sep-2007
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.863,64 EUR
Benchmark MSCI Europe ex UK Net Return 

Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B1W56P62
Bloomberg-code BGIXUKA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
NESTLE SA 4,36
NOVARTIS AG 3,25
ROCHE HOLDING PAR AG 3,05
TOTAL SA 2,22
SAP 1,71
SANOFI SA 1,71
ALLIANZ 1,51
SIEMENS N AG 1,49
NOVO NORDISK CLASS B 1,47
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,47

22,24
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 18,27 18,27 -0,01
Industrie 14,34 14,32 0,02
Gezondheidszorg 14,24 14,25 0,00
Basis-consumentengoederen 13,14 13,14 0,00
Luxe-consumentengoederen 10,24 10,25 0,00
Materialen 6,84 6,84 0,00
IT 6,84 6,85 0,00
Communicatie 5,16 5,16 0,01
Energie 4,75 4,75 0,00
Nutsbedrijven 4,57 4,57 -0,01
Vastgoed 1,61 1,61 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 57.438 EUR
Koers-boekwaardeverhouding 1,64x
Koers-winstverhouding 13,98x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,18%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de Europese 
aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is 
in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Europe Index, de referentie-
index van het Fonds. De benchmarkindex meet het resultaat van de aandelenmarkt van de 
ontwikkelde markten in Europa en is een aan de free float aangepaste en voor 
marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 15 landenindices van ontwikkelde markten: België, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 6,74% 8,10% 2,93% 10,67% -10,33% -10,33%

Index 6,84% 8,22% 2,58% 10,24% -10,57% -10,57%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -5,53% -11,26% -10,10% -10,33% -10,33% 0,71% 3,34% 6,66%
Index -5,53% -11,32% -10,14% -10,57% -10,57% 0,38% 3,18% 6,39%
Kwartielscore 3 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend 

Equity
Introductiedatum Fonds 27-jul-2011
Introductiedatum 
aandelenklasse 29-mrt-2012
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 143,79 EUR
Benchmark MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4K9F548
Bloomberg-code BGIEEIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
NESTLE SA 3,18
NOVARTIS AG 2,37
ROCHE HOLDING PAR AG 2,23
HSBC HOLDINGS PLC 2,10
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,73
TOTAL SA 1,62
BP PLC 1,62
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,43
SAP 1,25
SANOFI SA 1,25

18,78
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 18,84 18,87 -0,03
Basis-consumentengoederen 14,09 14,08 0,00
Gezondheidszorg 13,10 13,09 0,01
Industrie 12,86 12,85 0,01
Luxe-consumentengoederen 9,11 9,11 0,01
Energie 8,28 8,30 -0,01
Materialen 7,49 7,48 0,01
Communicatie 5,31 5,32 -0,01
IT 5,21 5,19 0,02
Nutsbedrijven 4,21 4,21 0,00
Vastgoed 1,49 1,49 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,25%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Japan Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in 
Japan weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op 
gereglementeerde markten in Japan genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement 
van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die 
aanvankelijk de MSCI Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, 
zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 9,13% 21,87% 5,32% 8,82% -8,57% -8,57%

Index 9,30% 22,05% 5,44% 8,91% -8,49% -8,49%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -7,58% -12,88% -9,23% -8,57% -8,57% 1,57% 6,87% 8,07%
Index -7,57% -12,86% -9,18% -8,49% -8,49% 1,67% 6,99% 8,04%
Kwartielscore 2 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.167,93 USD
Benchmark MSCI Developed - Japan Net 

Total Return Index in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B6RVWW34
Bloomberg-code BGIJPEA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,34
SONY CORP 2,01
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,88
SOFTBANK GROUP CORP 1,79
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,63
KEYENCE CORP 1,61
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,44
HONDA MOTOR LTD 1,40
KDDI CORP 1,38
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,22

18,70
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrie 20,91 20,91 0,00
Luxe-consumentengoederen 19,07 19,07 -0,01
Financiële waarden 11,65 11,63 0,01
IT 9,91 9,91 0,00
Basis-consumentengoederen 9,10 9,09 0,01
Gezondheidszorg 8,76 8,76 0,00
Communicatie 7,49 7,50 -0,01
Materialen 5,69 5,69 0,00
Vastgoed 4,26 4,25 0,01
Nutsbedrijven 2,10 2,11 -0,01
Energie 1,08 1,09 -0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 32.543 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,22x
Koers-winstverhouding 11,60x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,18%
Prestatievergoeding 0,00%

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares North America Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de 
Verenigde Staten en Canada weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten 
(bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten en Canada genoteerd 
staan en worden verhandeld. Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het 
rendement behaald via een index die aanvankelijk de MSCI North America Index (met 
nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 27,26% 10,25% 14,78% 6,08% -1,12% -1,12%

Index 27,42% 10,39% 14,91% 6,19% -0,98% -0,98%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -9,91% -12,55% -5,96% -1,12% -1,12% 6,38% 11,05% 12,51%
Index -9,89% -12,50% -5,88% -0,98% -0,98% 6,51% 11,19% 12,49%
Kwartielscore 4 3 3 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 2.462,26 USD
Benchmark MSCI Daily Net TR North America 

EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-code BGINAEA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC 3,28
MICROSOFT CORP 3,18
AMAZON COM INC 2,68
JOHNSON & JOHNSON 1,49
JPMORGAN CHASE & CO 1,41
ALPHABET INC CLASS C 1,40
FACEBOOK CLASS A INC 1,36
ALPHABET INC CLASS A 1,34
EXXON MOBIL CORP 1,24
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,13

18,51
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

IT 19,77 19,75 0,02
Gezondheidszorg 14,54 14,53 0,01
Financiële waarden 14,45 14,44 0,01
Luxe-consumentengoederen 10,01 10,02 -0,01
Communicatie 9,75 9,75 -0,01
Industrie 9,12 9,11 0,01
Basis-consumentengoederen 7,09 7,09 0,00
Energie 5,99 5,98 0,01
Nutsbedrijven 3,27 3,28 -0,01
Materialen 3,13 3,13 0,00
Vastgoed 2,90 2,91 -0,02

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 182.179 USD
Koers-boekwaardeverhouding 2,86x
Koers-winstverhouding 20,19x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,17%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Pacific Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkten in 
Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore weerspiegelt. Het Fonds belegt in 
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Australië, 
Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore genoteerd staan en worden verhandeld. Het 
rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die 
aanvankelijk de MSCI Pacific ex-Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van 
het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 13,15% 1,76% 10,93% 10,53% -5,94% -5,94%

Index 13,34% 1,95% 11,07% 10,57% -5,78% -5,78%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, USD onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -2,91% -6,50% -6,58% -5,94% -5,94% 4,87% 5,83% 6,15%
Index -2,89% -6,46% -6,49% -5,78% -5,78% 4,99% 5,98% 6,19%
Kwartielscore 3 3 3 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Pacific ex-Japan Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 616,89 USD
Benchmark MSCI Developed Pacific Ex Japan 

in EUR Net TR Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B56H2V49
Bloomberg-code BGIPAEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
AIA GROUP LTD 6,45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,74
BHP GROUP LTD 4,55
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,88
CSL LTD 3,78
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,97
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,20
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,99
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,74

36,47
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 37,59 37,80 -0,21
Vastgoed 13,85 13,93 -0,08
Materialen 10,82 10,24 0,58
Industrie 8,97 9,03 -0,06
Luxe-consumentengoederen 6,75 6,82 -0,07
Gezondheidszorg 5,83 5,86 -0,03
Nutsbedrijven 4,90 4,93 -0,03
Basis-consumentengoederen 4,35 4,37 -0,02
Energie 3,30 3,32 -0,02
Communicatie 2,93 2,97 -0,04
IT 0,72 0,73 -0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 38.673 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,51x
Koers-winstverhouding 12,53x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,20%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares UK Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in het 
Verenigd Koninkrijk weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bv. 
aandelen) die op gereglementeerde markten in het Verenigd Koninkrijk genoteerd staan en 
worden verhandeld. Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement 
behaald via een index die aanvankelijk de MSCI UK Index (met nettodividenden), de referentie-
index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 7,50% 2,91% 2,61% 7,47% -9,93% -9,93%

Index 7,74% 2,97% 2,89% 7,42% -9,83% -9,83%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, GBP onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -4,71% -10,39% -11,47% -9,93% -9,93% -0,22% 1,90% 4,63%
Index -4,70% -10,36% -11,39% -9,83% -9,83% -0,11% 2,03% 4,74%
Kwartielscore 2 2 1 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie UK Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta GBP
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 447,08 GBP
Benchmark MSCI Developed - United 

Kingdom Net in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B7MSLV86
Bloomberg-code BGIUKEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
HSBC HOLDINGS PLC 7,75
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,37
BP PLC 5,96
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,27
ASTRAZENECA PLC 4,48
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,45
DIAGEO PLC 4,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,45
UNILEVER PLC 2,80
RIO TINTO PLC 2,64

47,31
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 20,49 20,48 0,01
Energie 17,81 17,83 -0,03
Basis-consumentengoederen 16,61 16,62 0,00
Gezondheidszorg 9,98 9,99 -0,01
Materialen 9,20 9,20 -0,01
Industrie 8,92 8,91 0,02
Luxe-consumentengoederen 6,05 6,05 0,01
Communicatie 5,77 5,76 0,01
Nutsbedrijven 3,25 3,24 0,00
Vastgoed 1,17 1,17 0,00
IT 0,76 0,76 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 66.215 GBP
Koers-boekwaardeverhouding 1,53x
Koers-winstverhouding 12,57x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten
Lopende kosten 0,19%
Prestatievergoeding 0,00%

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond 
Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2018 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2018. Alle andere gegevens per 22-jan-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (het "Fonds") streeft 
ernaar om het rendement van de iBoxx Euro Eurozone AAA Index nauwgezet te volgen, die is 
ontworpen om de prestaties van de AAA-geclassificeerde, in euro's uitgedrukte 
staatsobligatiemarkt te weerspiegelen.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2013- 
31/12/2014

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

2018 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 8,56% 0,99% 4,00% -1,43% 2,28% 2,28%

Index 10,88% 0,36% 4,05% -1,36% 2,38% 2,38%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,54% 1,56% 0,73% 2,28% 2,28% 1,59% 2,83% 2,99%
Index 0,55% 1,57% 0,77% 2,38% 2,38% 1,67% 3,18% 3,76%
Kwartielscore 3 1 1 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds 01-jul-2011
Introductiedatum 
aandelenklasse 01-jul-2011
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 165,33 EUR
Benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4XCK338
Bloomberg-code BRUHQEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend

GROOTSTE POSITIES (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3 
07/04/2020 2,81
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
2.5 07/04/2044 2,68
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
2.5 08/15/2046 2,62
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS 4 
01/04/2037 2,62
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
0.5 08/15/2027 2,44
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
4.75 07/04/2034 2,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
0.25 02/15/2027 2,13
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
5.5 01/04/2031 2,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
4.75 07/04/2040 2,11
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 
2.5 01/04/2021 2,09

24,05
Posities aan verandering onderhevig



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

BELANGRIJKSTE LANDEN (%)

Fonds  Index  

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2018 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
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