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NYSE Euronext introduceert GBP/USD- en GBP/EUR-

derivaten  
UITBREIDING VAN EUROPESE DERIVATENSERIE MET TWEE VAN DE BELANGRIJKSTE VALUTAPAREN  

 
Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon - 16 september 2013: NYSE Euronext heeft vandaag GBP/USD- 
en GBP/EUR-opties en -futures genoteerd op haar Amsterdamse markt. De nieuwe introductie 
betekent een uitbreiding van het Europese aanbod van NYSE Euronext op het gebied van 
valutaderivaten, dat tot nu toe alleen EUR/USD-opties en -futures omvatte. De nieuwe valutaopties en 
-futures zijn interessant voor particuliere en institutionele beleggers die willen beleggen in 
valutaderivaten zonder deze daadwerkelijk te moeten leveren. Deze contracten vormen de basis voor 
een goede valutarisicoafdekking voor aandelenportefeuilles met  Britse of Amerikaanse aandelen, 
omdat de contracten worden afgewikkeld in contanten.  
 
De onderliggende waarde van de GBP/Euro-opties (handelssymbool: PEX) bedraagt GBP 10.000,= en 
de uitoefenprijzen en premies worden genoteerd in euro's. De onderliggende waarde van de 
GBP/USD-opties (handelssymbool: PDX) bedraagt GBP 10.000,= en de uitoefenprijzen en premies 
worden genoteerd in Amerikaanse dollars. De handelseenheid wordt 100 voor alle nieuwe producten. 
De onderliggende waarde van de GBP/Euro-futures (handelssymbool: FPE) bedraagt GBP 10.000,= en 
de prijzen worden genoteerd in euro's. De onderliggende waarde van de GBP/USD-futures 
(handelssymbool: FPD) bedraagt GBP 10.000,= en de prijzen worden genoteerd in Amerikaanse 
dollars.  
 
Zowel de opties als de futures krijgen een eerste looptijd tussen 1 en 12 maanden. De laatste 
handelsdag wordt de derde vrijdag van de expiratiemaand. 
 
Roland Bellegarde, Executive Vice President van de Groep en Hoofd European Execution van NYSE 
Euronext: "Deze nieuwe valutaderivaten die vandaag zijn geïntroduceerd, zullen beleggers de 
mogelijkheid geven om te profiteren van de koersschommelingen tussen de Britse pond en de 
Amerikaanse dollar en hen in staat stellen valutarisico's af te dekken. Aangezien valutaopties een 
aantrekkelijk, verhandelbaar instrument voor marktdeelnemers zijn, hopen we onze valutafranchise in 
de toekomst nog verder te kunnen uitbreiden met andere valutaparen, waarmee we beleggers nog 
meer mogelijkheden kunnen bieden voor het implementeren van hun handelsstrategie.” 
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Over NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van financiële markten en innovatieve handelstechnologieën. De 
NYSE Euronext beurzen in Europa en de Verenigde Staten verhandelen aandelen, futures, opties, fixed-income producten en Exchange 
Traded Products. Met ongeveer 8.000 noteringen wereldwijd (exclusief Europese Structured Products) vertegenwoordigen de 
effectenbeurzen van NYSE Euronext – de New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext en NYSE MKT,– een derde 
van het wereldwijde effectenhandelsvolume, de meeste liquiditeit van welke beurzengroep dan ook. Tot NYSE Euronext behoort ook 
NYSE Liffe, een van de grootste Europese derivatenbeurzen en de op één na grootste derivatenbeurs ter wereld naar handelswaarde. 
NYSE Euronext biedt uitgebreide commerciële technologie, connectiviteit en marktdata producten en diensten via NYSE Technologies. 
NYSE Euronext is onderdeel van de S&P 500 index.  
Voor meer informatie: www.nyx.com  
 
Disclaimer 
None of the information contained in this press release constitutes an offer, solicitation or recommendation to acquire or dispose of any 
security or investment or to engage in any other transaction or to provide legal, tax, accounting or investment advice or services regarding 
the suitability or profitability of any security or investment. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are 
traded on the exchanges operated by NYSE Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. NYSE 
Euronext offers no view on whether investments are appropriate for you and recommends you obtain independent advice in respect of such 
investments. Persons wishing to trade products available on NYSE Euronext markets or wishing to offer such products to third parties 
(whether by way of admission to listing and/or trading of products, or otherwise) are advised, before doing so, to check their legal and 
regulatory position in the relevant territory and to understand the related risks. NYSE Euronext does not make any recommendations 
regarding the merit of any company, security or other financial product or investment identified in this press release. Similarly, NYSE 
Euronext does not make any recommendation regarding the purchase or sale of any company, security, financial product or investment, 
endorsed or sponsored by any company identified in this press release. This press release is not intended to be, and shall not constitute in 
any way a binding or legal agreement, or impose any legal obligation or duty on NYSE Euronext or any of its affiliates. This press release 
speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein. NYSE Euronext refers to NYSE Euronext and 
its affiliates and references to NYSE Euronext in this publication include each and any such company as the context dictates. NYSE Euronext, 
New York Stock Exchange, NYSE MKT, NYSE Alternext,  NYSE Arca and NYSE Liffe are registered marks of NYSE Euronext. © 2013, NYSE 
Euronext – All rights reserved 
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