
 
 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

ETF Securities expanderar sitt breda erbjudande inom 

råvaror (UCITS) 

• Efterfrågan på råvaror från investerare är fortsatt hög med över 6.3 

miljarder dollar investerade i råvaru-ETPer i Europa hittills i år1 

• Nya breda råvaru-ETFer reflekterar den stigande efterfrågan på 

investeringar inom alternativa tillgångsklasser 

• Råvaruallokering kan erbjuda ett skydd mot inflation och vara en källa 

till okorrelerad avkastning vid en långsiktig positionering av portföljen 

LONDON, 11 juli, 2017: ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av 

börshandlade produkter (ETPer), har noterat två nya breda börshandlade fonder inom 

råvaror (ETFer) på Londonbörsen idag, de följer två index från Bloomberg Commodity 

Index. 

Nettoinflödena till europeiska råvaru-ETPer hittills i år uppgår till 6,3 miljarder dollar2 per 

dagens datum. Exponering mot råvaror har blivit allt viktigare, då investerare i allt högre 

grad blir medvetna om råvarors roll för den globala tillväxten. Råvaror tenderar att ha en 

positiv korrelation med inflation, vilket kan vara attraktivt för vissa investerare. Under 

perioder med hög inflation och nedgångar på aktiemarknaderna har råvaror historiskt sett 

överträffat de flesta andra tillgångsklasser och gett ett visst skydd mot makroekonomiska 

risker. 

"Kunskapen om de långsiktiga fördelarna, samt förståelsen för den okorrelerade risken med 

denna tillgångsklass har ökat. Då efterfrågan på en väl diversifierad råvaruexponering 

fortsätter att öka, är vi fokuserade på att erbjuda investerare ett större utbud av breda 

råvarulösningar, med ett särskilt fokus på effektiva transaktionskostnader för att reducera 

kostnaderna för att investera i denna tillgångsklass”, säger Howie Li, VD Canvas på ETF 

Securities. 

De två nya ETF:erna är framtagna för investerare som vill ha tillgång till råvaror för tillväxt 

och diversifiering, men som vill undvika utmaningarna som följer med att själva navigera 

flera undersektorer via terminer.  

 

                                                           
1 Källa: ETFGI European ETF and ETP industry insights, Maj 2017 
2 Källa: ETFGI European ETF and ETP industry insights, Maj 2017 



 
 

De två nya ETF:erna är följande:                                                                                           

• ETFS All Commodities GO UCITS ETF, följer ett index för råvaru-terminer och 

kan användas taktiskt, som en diversifiering eller som en del av allokeringen till en 

portfölj av alternativa investeringar. 

• ETFS Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And Livestock GO 

UCITS ETF, följer ett index av råvaruterminer (energi och metaller) med längre 

löptider för investerare som söker en bred exponering mot råvaror utan allokering 

mot jordbruksprodukter. 

Som en del i vårt fortsatta arbete att skapa effektivitet i investerarnas portföljer har ETF 

Securities arbetat med att minska transaktionskostnaderna i den befintliga ETFS Longer 

Dated All Commodities GO UCITS ETFen. Den totala kostnaden (inklusive förvaltningsavgift 

och portföljtransaktionskostnader) är nu 38 punkter per år. 

ETF Securities är den största leverantören av råvaru-ETFer i Europa och står idag för 31 

procent av marknadsandelen.3 Vårt sortiment av råvaru-ETPer har ett förvaltat kapital på 

totalt 16,8 miljarder dollar4. ETF Securities skapade världens första guld ETC år 2003 och 

den senaste produktutvecklingen befäster ETF Securities som Europas ledande leverantör av 

råvaru-ETPer. 

För mer information om ETF Securities utbud av råvaruprodukter, vänligen besök oss här. 

Produktinformation 

Säkerhet Börs Noterings-
valutor 

ISIN Bloomberg Förvaltningsavgift Swap 
transaktions-
kostnader 

Total 
kostnad 

ETFS All 
Commodities 
GO UCITS ETF 

LSE USD 

GBP 

IE00BF0BCP69 BCOG LN 
 
BCOM LN 
 

0.30% 0.05% 0.35% 

ETFS Longer 
Dated All 
Commodities 
Ex-Agriculture 
And Livestock 
GO UCITS ETF 

LSE USD 
 
GBP 

IE00BYQJ1388 XAGS LN 
 
XAGG LN 
 

0.30% 0.09% 0.39% 

ETFS Longer 
Dated All 
Commodities 
GO UCITS ETF 
(existing 
product) 

LSE USD 
 
GBP 

IE00B4WPHX27 COMF LN 
 
CMFP LN 

0.30% 0.08% 0.38% 

 

                                                           
3 Källa: ETF Securities - European Delta 1 Competitor and Market Analysis, April 2017 
4 Källa: ETF Securities - European Delta 1 Competitor and Market Analysis, April 2017 

http://www.etfsecurities.com/commodities


 
 

Bakgrundsinformation 

 

ETF Securities – Det intelligenta alternativet 

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter 

(ETPer) och erbjuder investeringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det 

möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer. 

Vi är pionjärer och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt 2003. 

Idag erbjuder vi ett av de mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar 

råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och 

genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de intressantaste 

investeringsmöjligheterna och gör dem tillgängliga för investerare som det intelligenta 

alternativet.  

För mer information, vänligen kontakta pressavdelningen på:  

T: +44 (0) 20 7448 4330  

E: press@etfsecurities.com     

 
 
Important Information  

This financial promotion has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services 

and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and regulated by the 

United Kingdom Financial Conduct Authority (“FCA”). 

The funds discussed in this document (the “Funds”) are issued by GO UCITS ETF Solutions Plc (the 

"Company"). The Company has been authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS pursuant to the 

European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2003 and 

shall issue a separate class of shares representing each sub-fund although it may not have to comply with the 

same rules as those applicable to a similar product approved in the UK. The Funds are recognised schemes for 

the purposes of section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 and may, therefore, be offered to the 

public in the United Kingdom.  

The information in this document is provided for information only. Nothing in this document amounts to, and 

nothing in this document should be construed as, investment advice, an offer for sale or a solicitation or an offer 

to buy securities and should not be used as the basis for any investment decision. Any decision to invest should 

be based on the information contained in the prospectus which includes information on the risks associated with 

an investment in this product. You should consult an independent investment adviser prior to making any 

investment in order to determine its suitability to your circumstances.  
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The price of securities may go up or down.  An investor may not get back the amount originally invested and may 

lose all of their investment. Securities are priced in US Dollars and the value of the investment in other currencies 

will be affected by exchange rate movements. Past performance and back-tested data is not a reliable 

indicator of future results. Please read the prospectus before investing. Further information, including 

the prospectus, fund specific supplement and the Key Investor Information Document for the Fund(s), 

can be found at www.etfsecurities.com 

 

Bloomberg® and the Bloomberg Commodity IndexesSM are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its 

affiliates (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by the Company and its 

affiliates.  Although the Funds mentioned herein issued by the Company are based on the Bloomberg Commodity 

IndexesSM, neither Bloomberg nor UBS Securities LLC and its affiliates (collectively “UBS”) are affiliated with the 

Company and Bloomberg and UBS do not approve, endorse, review, or recommend the Funds. Neither 

Bloomberg nor UBS guarantees the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating 

to the Bloomberg Commodity IndexesSM and make no representation regarding the advisability of investing in the 

Funds. 

 

http://www.etfsecurities.com/

