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 MARKETING MATERIAL 

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C – EUR Hedged 

  Xtrackers ETFs - DWS Exchange Traded Funds 

- Blootstelling aan een gediversifieerde korf van grondstoffen 

- Indexbenadering met optimalisatie van het doorrolmechanisme 

- Afgedekt in EUR 

 

Fondsfeiten 

Naam van het fonds 
Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS 
ETF 

ISIN LU0292106167 

UCITS IV-conform Ja 

Fondsvaluta EUR 

Valuta-afdekking Ja - Maandelijkse euro-afdekking 

Ratio IW/index ca. 1 /10 

Portefeuillestructuur Portefeuille + Swap (ongedekt) 

Introductiedatum 29 Juni 2007 

All-invergoeding* 0,55% p.a. 

Einde boekjaar 31 december 

Aantal Grondstoffen 14 

Intrinsieke waarde per aandeel EUR 15,88 (31 augustus 2019) 

Totaal vermogen van het fonds EUR 248.378.666 (30 augustus 2019) 
 

 Kenmerken van indexfondsen (ETF's) 

— Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en uw belegging loopt een risico. 
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.  

— Het Fonds biedt een blootstelling aan grondstoffen. Grondstoffenprijzen 
reageren onder andere op economische factoren zoals veranderingen in 
de verhouding tussen vraag en aanbod, de weersomstandigheden en 
andere natuurverschijnselen, het overheidsbeleid inzake landbouw, 
handel, belastingen, monetaire zaken en andere beleidslijnen en andere 
onvoorspelbare gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw 
belegging.  

— Het Fonds zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan 
als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen 
de valuta van zijn activa en de valuta van de aandelen te beperken. Het 
is mogelijk dat dit doel niet wordt bereikt, en het kan verhinderen dat het 
Fonds profiteert van een stijging in de waarde van (of kan het Fonds 
blootstellen aan de daling in de waarde van) een bepaalde valuta.  

— Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij (in 
eerste instantie Deutsche Bank). Als de tegenpartij haar 
betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot 
een verlies voor uw belegging leiden.  

* De ETF gaat een swap-overeenkomst aan met een investeringsbank waarbij de bank de ETF het rendement 
biedt van de index, aangepast om bepaalde indexreplicatiekosten of -vernieuwingen te weerspiegelen. 

  Zie verklarende woordenlijst voor meer details over All-In Vergoeding 

  

Historische Performance Figures as of 30 augustus 2019 

 
08/14 - 
08/15 

08/15 - 
08/16 

08/16 - 
08/17 

08/17 - 
08/18 

08/18 - 
08/19 

Since 
ETF 
launch 

Index -32,27% -4,10% 3,91% 2,32% -11,77% -42,01% 

Share Class  -32,67% -4,63% 3,35% 1,76% -12,25% -45,81% 

Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbaar richtsnoer voor toekomstig rendement. 

 

Historische performance DBLCI - Commodity Optimum Yield 
Swap UCITS ETF 

 

 
 

 
 

Bron: Index leverancier, 30 augustus 2019 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbaar richtsnoer voor toekomstig 
rendement. 

 DBLCI – OY BALANCED Total Return Index  

Het doel van de Deutsche Bank Liquid Commodities Optimum Yield Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen: 

- Gediversifieerde korf van grondstoffen uit vier brede grondstoffensectoren 

- Volgt 14 verschillende grondstoffencontracten uit de sectoren energie, edelmetalen, industriële metalen en landbouw 

- Past een benadering voor optimaal rendement toe, ontworpen om ofwel de rolrendementen te maximaliseren door het futurescontract met de hoogste geïmpliceerde 
rolopbrengst voor elke grondstof te selecteren ofwel de rolkosten te beperken door het futurescontract met de laagste geïmpliceerde rolkosten voor elke grondstof te 
selecteren 

- Met de volgende sectorwegingen: energie: 35%, edelmetalen: 17%, industriële metalen: 18% en landbouw: 30% 

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op https://index.db.com. 

Informatie over notering en verhandeling 

Beurs NSIN 
Beurscode 

(lokaal) 
 

Handelsvaluta 
Beurstijden 

  (lokale tijd) 
Afwikkeling Bloomberg-ticker Reuters RIC iNAV Reuters 

Xetra DBX1LC DXSM EUR 9:00 – 17:30 T+2 XDBC GY XDBC.DE XDBCNAV.DE 

Italian Stock Exchange - XDBC EUR 9:00 – 17:30 T+2 XDBC IM XDBC.MI XDBCNAV.DE 

BX Berne Exchange 3067435 XDBC CHF 9:00 – 17:30 T+2 XDBC BW XDBC.BN XDBCCHFINAV=SOLA 

Registratie voor openbare distributie 

Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland  
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 MARKETING MATERIAL 

   

Sectorallocatie  Indexsamenstelling van DBLCI – OY Balanced Total Return Index 

 

 

 

Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019  Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019 

Indexsamenstelling  
In het verleden behaalde resultaten van de DBLCI – OY Balanced Total 
Return Index Tegen Bloomberg Commodity Index Total Return EUR Hedged 
(BCOMHET) 

 

  Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019 

Index Name Commodity Weight 

DBLCI-OY GC (Gold) Goud 17,81% 

DBLCI-OY C (Corn) Maïs 7,84% 

DBLCI-OY S (Soybeans) Sojabonen 7,57% 

DBLCI-OY RB (RBOB Gasoline) RBOB Benzine 7,37% 

DBLCI-OY HO (Heating Oil) Stookolie 7,23% 

DBLCI-OY CL (WTI Sweet Light Crude) WTI Ruwe Olie 7,12% 

DBLCI-OY LCO (Brent Crude) Brent Ruwe Olie 6,93% 

DBLCI-OY SB (Sugar #11) Suiker 6,78% 

DBLCI-OY MCU (Copper - Grade A) Koperen 5,96% 

DBLCI-OY MZN (Zinc) Zink 5,85% 

DBLCI-OY MAL (Aluminium) Aluminium 5,54% 

DBLCI-OY SI (Silver) Zilveren 4,50% 

DBLCI-OY NG (Natural Gas) Aardgas 3,26% 

DBLCI-OY W (Wheat) Tarwe 2,22% 

DBLCI-OY MW (Minneapolis Wheat) Minneapolis Tarwe 2,19% 

DBLCI-OY KW (Wheat (Kansas)) Tarwe (Kansas) 1,84% 

 

 

Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbaar richtsnoer voor toekomstig rendement. 

Meer informatie over Xtrackers ETF‘s 

DWS Investment E-Mail: Xtrackers@dws.com  

Mainzer Landstraße 11-17 Website: www.Xtrackers.com 

60329 Frankfurt am Main   

Hotline: +49 69 910 30549  

Fax: +49 69 910 41276  

  
 

   Bron: DWS, Index leverancier, 30 augustus 2019 

Indexinformatie 

Index Naam 
DBLCI-OY Balanced Total Return 
Index 

Index Type Total Return Gross 

Index Reuters RIC .DBLCTRAE 

Index Bloomberg Ticker DBLCTRAE <INDEX> GO 

Index Provider DBIQ 

Verklarende woordenlijst 

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com 

Disclaimer 
© DWS Investment 2019, Alle informatie per 30 augustus 2019. 

Dit document dient enkel ter bespreking en creëert geen wettelijk bindende verplichtingen voor Deutsche Bank AG en/of haar dochtervennootschappen (“DB”). Dit document vormt, zonder beperking, noch een 
aanbod, noch een uitnodiging tot een aanbod of een aanbeveling om een transactie af te sluiten. Bij het nemen van een beleggingsbeslissing dient u zich alleen te baseren op de financiële documentatie 
betreffende de transactie en niet op het hierin bevatte overzicht. DB treedt niet op als uw financieel adviseur of in enige andere fiduciaire hoedanigheid met betrekking tot deze voorgestelde transactie. De hierin 
vermelde transactie(s) of product(en) zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en voordat u een transactie aangaat, dient u stappen te ondernemen om er zeker van te zijn dat u de transactie volledig begrijpt 
en dat u een onafhankelijke beoordeling hebt gemaakt van de geschiktheid van de transactie in het kader van uw eigen doelstellingen en omstandigheden, met inbegrip van de mogelijke risico’s en voordelen die 
met een dergelijke transactie gepaard gaan. Raadpleeg voor algemene informatie over de aard en de risico’s van de voorgestelde transactie en soorten financiële instrumenten: 
www.globalmarkets.db.com/riskdisclosures. U dient ook te overwegen uw eigen adviseurs te raadplegen over deze beoordeling. Als u besluit om een transactie aan te gaan met DB, moet u dat doen op basis van 
uw eigen oordeel. De in dit document bevatte informatie is gebaseerd op materiaal dat volgens ons betrouwbaar is; wij staan er echter niet voor in dat dit materiaal accuraat, recent, compleet of foutloos is. 
Vermoedens, ramingen en meningen in dit document vormen ons oordeel op de datum van dit document, en zij kunnen zonder kennisgeving veranderen. Voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal vermoedens 
inzake marktomstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven dat voorspelde resultaten zullen worden verwezenlijkt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Dit 
materiaal is opgesteld door Verkoop- of Handelsmedewerkers van DB en is niet geproduceerd, nagelezen of aangepast door de Onderzoeksafdeling. Elke in dit document uitgedrukte mening kan verschillen van de 
meningen van andere afdelingen van DB, inclusief de Onderzoeksafdeling. Verkoop- en Handelsmedewerkers zijn blootgesteld aan bijkomende potentiële belangenconflicten waar de Onderzoeksafdeling niet mee 
te maken krijgt. DB kan transacties aangaan op een manier die niet overeenstemt met de hierin besproken meningen. DB handelt of kan handelen als opdrachtgever in deze instrumenten (of gerelateerde 
derivaten), en kan posities voor eigen rekening hebben in de instrumenten (of gerelateerde derivaten) die hierin zijn besproken. DB kan een markt creëren in de instrumenten (of gerelateerde instrumenten) die 
hierin zijn besproken. Verkoop- en Handelsmedewerkers worden deels vergoed op basis van het aantal transacties dat zij hebben uitgevoerd. De verspreiding van dit document en de beschikbaarheid van deze 
producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk verboden zijn. Voor meer informatie zie het relevante Engelstalige prospectus en het Key Investor Information Document in het Nederlands die 
beschikbaar zijn op verzoek danwel via www.dbxtrackers.com. U mag dit document niet verspreiden, geheel noch gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. DB WIJST UITDRUKKELIJK 
ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF ANDERE VERLIEZEN OF SCHADEGEVALLEN, INCLUSIEF VERLIES VAN WINSTEN, GELEDEN DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, DIE 
KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET VERTROUWEN OP DIT DOCUMENT OF OP DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF STIPTHEID HIERVAN. DB is erkend krachtens de Duitse 
Bankwet (bevoegde instelling: BaFin - Federal Financial Supervising Authority) en staat onder toezicht van de Financial Services Authority voor de handel in het VK. De Vennootschap (“db x-trackers”) is 
geregistreerd in het Luxemburgse Handels- en Vennootschapsregister onder nummer B 119 899. DWS Investment S.A. treedt op als de beheermaatschappij. Maatschappelijke zetel van de Vennootschap: db x-
trackers, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Aan de Vennootschap is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg. De Vennootschap dient beschouwd te worden als een instelling voor 
collectieve belegging in effecten onder artikel 1(2) van de Richtlijn 85/611/EEG van de Europese Raad van 20 december 1985 

Index disclaimer  
De indexsponsors van de indexen waarnaar hierin verwezen wordt (met inbegrip van DWS Investment) geven geen garanties of verklaringen betreffende de resultaten uit het gebruik van hun indexen, en/of 
betreffende het niveau waarop de vermelde indexen zich bevinden op een bepaalde dag, of op enige andere manier, De indexsponsors zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige persoon voor eventuele fouten 
in hun Indexen en kunnen niet verplicht worden om enige persoon over eventuele fouten daarin in te lichten. 
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DBLCI – OY Balanced Total Return Index

Bloomberg Commodity TR USD Index (in EUR)

31,90% Energie

28,44% Landbouw

22,31% Edelmetaal

17,35% Basismetaal
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