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Selectie AEX-Index voortaan op basis vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie  
VERANDERING INDEX METHODOLOGIE GAAT IN OP 24 MAART 2014 

  

Amsterdam – 29 augustus 2013: NYSE Euronext (NYX) maakt vandaag bekend dat het de selectiebasis 

voor de aandelen in de AEX-Index® familie verandert van handelsomzet naar vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie. Hiertoe is besloten om de stabiliteit in het selectieproces te vergroten en om de 

Amsterdamse markt van NYSE Euronext goed te blijven weergeven. Om de verhandelbaarheid en 

efficiëntie van de index te verbeteren, worden nog verscheidene additionele selectiecriteria 

geïntroduceerd die het objectieve selectieproces versterken. Deze wijzigingen, die mede voortkomen 

uit een onlangs gehouden consultatie, worden doorgevoerd bij de komende jaarlijkse herziening van 

de index in maart 2014 en zijn van toepassing op de AEX®, de AMX® en de AScX®. Naar verwachting 

leidt deze verandering van de selectiecriteria niet tot een compleet andere samenstelling van de 

indices.  

 

Een van de voordelen van de verandering is dat deze waarschijnlijk leidt tot een stabielere 

samenstelling van de index. Daarnaast heeft de wijziging als doel om de actualiteit van de 

samenstelling te vergroten door uit te gaan van informatie geldend op een bepaald moment kort vóór 

de herziening in plaats van uit te gaan van een omzetcijfer dat gedurende een jaar wordt opgebouwd. 

Tenslotte brengt de veranderde methode de indexfamilie meer in lijn met de internationale 

standaarden. 

 

De selectie van ondernemingen voor de AEX-Index familie is lange tijd gebaseerd geweest op omzet. 

Daarmee lag er veel nadruk op liquiditeit als basis voor afgeleide instrumenten en andere 

handelsproducten. In de huidige marktstructuur is de liquiditeit echter zo goed dat dit niet langer het 

eerste selectiecriterium is; er vindt alleen een relatieve liquiditeitsscreening plaats. Deze 

liquiditeitsscreening bestaat eruit dat voor het index-universum gekeken wordt naar het 

handelsvolume in vergelijking met het aantal vrij verhandelbare aandelen. 

 

Overzicht wijzigingen: 

• Selectiebasis 

De selectie gebeurt met kapitalisatie op basis van vrije verhandelbaarheid. 

• Nieuwe screening regels: 

Om de verhandelbaarheid en efficiëntie te verbeteren, worden meerdere screening regels 

geïntroduceerd of verbeterd: 

- De relatieve omzet meting (snelheid) wordt gebaseerd op vrij verhandelbare aandelen. 

- Handelsvaluta Euro. 

- Gemiddelde slotnotering van minimaal € 1,00 (en € 0,50 voor ondernemingen die al in de 

index staan). 

- Minimale vrije verhandelbaarheid van 15%. 



 

• Variabel aantal fondsen in AScX 

De AScX mag uit minder dan 25 fondsen bestaan als zich minder dan 25 ondernemingen 

kwalificeren voor de opname.  

 

Verandering drempel omzetsnelheid (velocity) 

De minimaal vereiste 10% omzetsnelheid (velocity) wordt vervangen door een minimum van 

25% verhandelde aandelen in verhouding tot het aantal vrij verhandelbare aandelen. Deze 

omzetsnelheid van vrij verhandelbare aandelen (free float velocity) verbindt de gereguleerde 

handelsomzet aan het totaal aantal genoteerde aandelen dat beschikbaar is voor handel (‘free 

float aandelen’).  

• Ingangsdatum 

De onderhavige verandering van de regels zal voor het eerst bij de herziening in maart 2014 

worden toegepast (jaarlijkse herziening) 

 

• Herziening december 2013 – speciale aanpak 

De herziening in december 2013 zal vooruitlopen op de veranderingen die bij de herziening in 

maart 2014 van kracht worden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat: 

- Iedere toevoeging zal moeten voldoen aan de vereisten die gelden onder de nieuwe regels 

(omzetsnelheid vrije verhandelbare aandelen,  handelsvaluta, minimum prijs) 

- In het geval van een open plek zal de selectie van fondsen plaatsvinden naar rangorde van 

marktkapitalisatie op basis van vrije verhandelbaarheid. 

 

De samensteller van de index kiest voor deze aanpak om een soepele overgang te hebben en te 

voorkomen dat er onnodige veranderingen optreden door toelatingen tot de index die maar een 

kwartaal duren. 

Alle details van deze regelveranderingen staan toegelicht in de bijgevoegde index aankondiging. 
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