MARKETING MATERIAAL

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
a sub fund of Xtrackers II
- Directe belegging in overheidsobligaties uit wereldwijde ontwikkelde markten
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- In EUR afgedekte aandelencategorie

Belangrijke informatie: Op 17 mei 2018 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Van
10 april 2017 tot 17 mei 2018 volgde de ETF de naar EUR afgedekte versie van deze index. De aandelenklasse blijft valuta-afgedekt. De indexwaarden na de 17 mei 2018 worden herschikt om
overeen te stemmen met de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms op 17 mei 2018. Op 10 april 2017 veranderde de ETF de onderliggende
benchmark voor het volgen van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms.Voorafgaand aan de 10 april 2017 volgde de ETF de Deutsche
Bank Global Investment Grade Government EUR Hedged Index.De indexwaarden na de 10 april 2017 worden herschikt om overeen te stemmen met de Deutsche Bank Global Investment Grade
Government EUR Hedged Index op 10 april 2017.

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Fondsfeiten
Naam van het fonds

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

ISIN

LU0378818131

UCITS-conform

Yes

Fondsvaluta

EUR

Beleggingsmethodologie

Directe replicatie

Portfolio struktuur

Geoptimaliseerde sampling*

Introductiedatum

20 oktober 2008

Aandelenklasse launch date

20 oktober 2008

All-invergoeding*

0,25% p.a.

Einde boekjaar

31 december

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

—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.
—Obligaties zijn blootgesteld aan krediet- en renterisico's. Er bestaat een
risico dat de uitgevende instelling van de obligatie niet in staat is de rente
te betalen of de hoofdsom van de obligatie terug te betalen, wat tot een
verlies voor uw belegging kan leiden. Als de rentevoeten stijgen, zal de
waarde van de obligatie doorgaans dalen, wat tevens de waarde van uw
belegging kan beïnvloeden.

Behandeling van de inkomsten Herbeleggend
Intrinsieke waarde per aandeel EUR 239,20 (31 januari 2020)
Totaal vermogen van het fonds EUR 2.203.821.298,99 (31 januari 2020)

* De ETF belegt in alle of in een representatieve set effecten van de onderliggende index.
Zie verklarende woordenlijst voor meer details over All-In Vergoeding

Fondsresultaten per 31 januari 2020
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Sinds de
lancering
van de ETF

Aandelenklasse

0,47%

-0,74%

-0,02%

1,08%

5,83%

41,81%

Niet-afgedekte Index

2,66%

1,56%

-

7,43%

9,86%

-

Niet-afgedekte
aandelenklasse

2,41%

1,31%

-6,43%

7,22%

9,65%

34,56%

Historical Performance

Fondsresultaten op jaarbasis per 31 januari 2020
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar

Volatiliteit

Aandelenklasse

2,10%

0,56%

1,63%

5,83%

2,74%

Niet-afgedekte Index

2,99%

1,36%

3,06%

9,86%

5,56%

Niet-afgedekte aandelenklasse

2,97%

1,31%

2,96%

9,65%

5,59%

**

EUR

**

Punten

256

256

236

236

217

217

198

198

178

178

159

159
intrinsieke waarde (linkerschaal)

Bron: DWS, 31 januari 2020
De weergegeven volatiliteit is berekend sinds de lancering van de shareclass. De vergoedingen en verwerking van inkomsten voor Nietafgedekte aandelenklassen kunnen verschillen van de Afgedekte aandelenklasse. Raadpleeg de informatiefiche voor Niet-afgedekte
aandelenklassen voor meer informatie. De rendementscijfers van de index op voortschrijdende termijn voor alle periodes zijn louter op
basis van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms berekend in de basisvaluta van de index.
Avgifter och intäktshantering i icke-säkrade andelsklasser kan skilja sig från säkrade andelsklasser. Fullständig information finns i
faktabladen för icke-säkrade andelsklasser. De rendementscijfers van de index op voortschrijdende termijn voor alle periodes zijn louter
op basis van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR termsberekend in de basisvaluta van de index.

Datum

jan.10

jan.12

jan.14

Index (rechterschaal )
jan.16

jan.18

jan.20

Bron: DWS, 31 januari 2020
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven
resultaten zijn netto van fonds en index replicatie kosten. Wanneer de NAV en het indexniveau exact
overeenstemmen, zal enkel de IW-lijn worden getoond.Bij de berekening van het ETF-rendement wordt
rekening gehouden met herbelegde uitkeringen.
De ETF-rendementsberekening is inclusief herbelegde dividenden, het indexrendement is berekend op basis
van totaal rendement.
** Zie opmerking op pagina 1.
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Informatie over notering en verhandeling
Beurs

NSIN

Beurscode (lokaal)

Handelsvaluta

Beurstijden (lokale tijd)

Afwikkeling

Bloomberg-ticker

Reuters RIC

XETRA

DBX0A8

DBZB

EUR

09:00 - 17:30

t+2

DBZB GY

XGSH.DE

Borsa Italiana

-

XGSH

EUR

09:00 - 17:30

t+2

XGSH IM

XGSH.MI

Registratie voor openbare distributie
Denemarken
Italië
Duitsland
Luxemburg
Finland
Nederland
Frankrijk
Noorwegen
Ierland
Oostenrijk

Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Meer informatie over Xtrackers
DWS
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276

Info: etf.Xtrackers.com
E-Mail: xtrackers@dws.com

MARKETING MATERIAAL

FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Het doel van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in
EUR terms Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:
- Vastrentende schulden die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde
markten
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1
jaar)
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Valuta-afdekking naar EUR
Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de
indexen van FTSE Russel is beschikbaar op de indexwebsite van FTSE
Russel (https://www.yieldbook.com/).

Global Government Bond UCITS ETF
ETF samenstelling op basis van landen
40,27%
18,72%
8,17%
7,46%
5,56%
5,20%
4,64%
1,96%
1,59%
1,59%
1,52%
3,34%

Verenigde Staten
Japan
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Spanje
België
Australië
Canada
Nederland
Overige

24,65%
17,47%
11,93%
13,26%
7,11%
14,33%
11,24%

1-3
3-5
5-7
7 - 10
10 - 15
15 - 25
25+

52,61%
1,68%
13,53%
1,86%
18,04%
0,60%
4,45%
7,22%

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
Baa1
Baa3

ETF samenstelling op basis van looptijden

Indexfeiten

ETF samenstelling op basis van rating

Index leverancier

FTSE Fixed Income LLC

Soort index

Totaal brutorendement

Aantal obligaties in index

919

Landen in de index

18

Rendement tot einde looptijd

-

Modified Duration

8,50

Index Bloomberg

CFIIWDEU

Indexbasisvaluta

EUR

Bron: Index leverancier; per 31 januari 2020

Bron: DWS; 31 januari 2020
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Verklarende woordenlijst
De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com
Disclaimer
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 (“Xtrackers”) is geregistreerd in het Luxemburgse Handels- en Vennootschapsregister onder nummer B 119 899.
Deutsche Asset Management 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.
© DWS Investments UK Limited, 2020. All information as of 31 januari 2020 unless otherwise stated.

Indexdisclaimer

Copyright © 2017, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITI is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. of zijn gelieerde bedrijven, wordt wereldwijd gebruikt, is overal ter wereld geregistreerd en wordt gebruikt onder licentie
voor bepaalde doeleinden door Deutsche Bank AG. Het subfonds is niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Citigroup Index LLC (‘Citigroup Index’), en Citigroup Index doet geen aanbevelingen ten aanzien van advies om te
investeren in een dergelijk subfonds. Reproductie van de gegevens en informatie van de Citigroup Index in welke vorm dan ook is verboden, behalve met de schriftelijke voorafgaande toestemming van Citigroup Index. Hoewel dergelijke gegevens en
informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, garandeert Citigroup Index de nauwkeurigheid, toereikendheid, volledigheid of beschikbaarheid van welke gegevens en informatie dan ook niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of nalatigheid
of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITIGROUP INDEX GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF INDIRECTE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval zal Citigroup Index verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in relatie tot enig gebruik van de gegevens en
informatie van Citigroup Index.

