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EURONEXT INTRODUCEERT ETF OPTIES IN AMSTERDAM 
 

Nieuwe opties geven beleggers een alternatieve en kostenefficiënte manier van beleggen in brede 

indices 

 

Amsterdam - 13 januari 2015 - Euronext, de toonaangevende beurs in de Eurozone, kondigde vandaag de 

introductie aan van opties op zes iShares ETF's op haar zeer succesvolle en innovatieve Amsterdamse 

derivatenmarkt. De nieuwe optieproducten geven beleggers betere mogelijkheden om te beleggen in ETF's 

die een breed scala van macro thema's volgen. De ontwikkeling en introductie van ETF opties is het gevolg 

van een sterke vraag vanuit de markt. De lancering is tot stand gekomen in samenwerking met iShares (de 

ETF unit van Blackrock), Susquehanna, het wereldwijde kwantitatieve handelshuis dat fungeert als liquidity 

provider en vermogensbeheerder Theodoor Gillissen. 

 

Sinds hun introductie op de financiële markten hebben ETF’s in de VS en recentelijk ook in Europa een 

substantiële groei doorgemaakt. Een recente wijziging in de Nederlandse regelgeving - de afschaffing van 

de distributievergoeding - heeft de interesse in ETF’s aangewakkerd. Dit leidt tot een zeer gezonde 

handelsomgeving voor deze producten. In het afgelopen jaar is de handel in ETF’s op Euronext Amsterdam 

met 40% gestegen en het beheerd vermogen van in Nederland gevestigde ETF’s genoteerd op Euronext 

meer dan verdubbeld.¹ Met de groei van het ETF segment groeit onder beleggers ook de behoefte aan 

complementaire producten. Deze introductie speelt in op deze behoefte, door beleggers de mogelijkheid te 

geven verschillende handelsstrategieën toe te passen. De opties bieden lokaal toegang tot de handel in 

wereldwijde benchmarks met een ETF als onderliggende waarde.  

 

Opties op ETF’s geven institutionele en particuliere beleggers een alternatieve manier van beleggen in 

brede indices door gebruik te maken van optie-instrumenten. De werking is gelijk aan individuele 

aandelenopties, geven dezelfde mogelijkheden tot portfolio en risico management en combineren de 

voordelen van ETF diversificatie met de flexibiliteit van opties.² 

 

De eerste ETF optiecontracten worden gelanceerd op iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF, iShares 

EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares MSCI Europe UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF, iShares MSCI World 

UCITS ETF en iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF.  

  

Adam Rose, Head of Financial Derivatives bij Euronext zei: “Deze introductie is wederom een goed 

voorbeeld hoe wij onze aandelenderivaten tak uitbreiden. De Nederlandse markt is een ideale omgeving 

voor deze introductie omdat zij al beschikt over een zeer volwassen optiemarkt en hoog ontwikkelde 

particuliere en institutionele beleggers. Wij geven hen de mogelijkheid om, via opties op ETF’s, te beleggen 

in een veel ruimer assortiment van macro thema's tegen een fractie van de kosten. Wij kijken er naar uit om 

de markt in deze nieuwe producten samen met onze klanten verder te ontwikkelen.”  

 
Kirst Kuipers, Head of iShares bij BlackRock voor de Benelux merkte op: “BlackRock is zeer enthousiast over 

deze introductie, die ETF beleggers extra mogelijkheden gaat geven voor het beheer van hun portefeuille. 

We zijn verheugd dat Euronext de iShares ETF’s als onderliggende producten voor deze optiecontracten 



heeft gekozen en daarmee de kwaliteit, transparantie en liquiditeit van deze producten als 'best-in-class' 

voor Europese beleggers onderstreept." 

  

Arie Bakker, Trading Manager bij Theodoor Gillissen voegde hieraan toe: "De laatste jaren hebben we de 

algemene belangstelling voor ETF’s zien toenemen. Als gevolg hiervan vroegen onze klanten om opties op 

ETF’s omdat ze gewend zijn te werken met derivaten. Samen met onze klanten - met asset manager Van 

Lieshout & Partners in het bijzonder - hebben we Euronext gevraagd deze nieuwe producten te 

introduceren. Wij zijn verheugd dat deze producten nu beschikbaar zijn voor onze klanten zodat zij nog 

effectiever hun ETF portfolio's kunnen beheren." 

 

Cathal Hardiman, Sales Trader bij Susquehanna International Securities verklaarde: "Als toonaangevende 

market maker in opties en ETF's, zowel hier in Europa als in de VS, zijn we enthousiast over de mogelijkheid 

om als designated market maker mee te werken aan deze nieuwe product listing. ETF opties hebben veel 

groeipotentieel; vijf van de tien meest actief verhandelde opties in de VS zijn opties op ETF’s³. Wij geven 

doorlopend tweezijdige markten op het scherm af om liquiditeit te brengen en de handel te bevorderen. Ook 

aan institutionele beleggers die rechtstreeks met ons in contact willen komen geven we graag prijzen af om 

deze op de beurs te crossen." 

 

Noot voor de redactie: 

 

1. Het beheerd vermogen van alle in Nederland gevestigde ETF’s (genoteerd aan Euronext) bedroeg eind november 2014 € 1,42 

miljard tegenover € 654,61 miljoen eind november 2013. 

 

2. Vergeleken met indexopties kennen opties op ETF’s lagere minimale beleggingen en een fysieke levering van de onderliggende 

waarde als de optie wordt uitgeoefend. Het grootste verschil tussen ETF opties en indexopties is dat ETF opties "American 

style" opties zijn. Dat betekent dat zij vóór de expiratiedatum kunnen worden uitgeoefend en dat de settlement in aandelen 

van de onderliggende waarde is, terwijl indexopties "European style" zijn, ofwel alleen op expiratiedatum kunnen worden 

uitgeoefend en in cash worden gesettled.  

 

3. Bron: Schattingen van de OCC (Options Clearing Corporation) 

 

 

About Euronext 

Euronext is the primary exchange in the Euro zone with over 1 300 issuers worth €2.6 trillion in market capitalization, an unmatched 

blue chip franchise consisting of 20+ issuers in the EURO STOXX 50® benchmark and a strong diverse domestic and international 

client base. 

 

Euronext operates regulated and transparent cash and derivatives markets. Its total product offering includes Equities, Exchange 

Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise of 

running markets by providing technology and managed services to third parties. Euronext operates regulated markets, Alternext 

and the Free Market: in addition it offers EnterNext, which facilitates SMEs’ access to capital markets. 

 

Disclaimer 
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release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the 

accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or 

damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this 

publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial 

products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the 

market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. 

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks 

and intellectual property rights of Euronext is located at https://www.euronext.com/terms-use. 
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