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Hypotheekobligaties maken markt
transparanter en toegankelijker
voor beleggers
DOOR MERIJN BOSMAN, VICE PRESIDENT BIJ DYNAMIC CREDIT

Institutionele beleggers konden vooralsnog alleen via fondsen of rechtstreeks in
hypothecaire leningen beleggen. Er komt een nieuwe loot aan de stam: obligaties die zijn
gekoppeld aan een maatwerk portefeuille met hypothecaire leningen.
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