
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten

Disclaimer



Een robuuste 
portefeuille in roerige 
tijden

L y n x

1 2  a p r i l  2 0 2 2



Inhoud

▪ Introductie

▪ Marktvolatiliteit

▪ Inflatie

▪ Duurzaamheid  

▪ Technologisering 

▪ Blockchaineconomie 
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Martijn Rozemuller

▪ Al 25 jaar actief in de financiële sector

▪ In 1995 gestart als arbitragehandelaar bij Optiver

▪ 2008 – Oprichting Think ETF’s

▪ Sinds 2018 CEO Europa VanEck
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Over VanEck

Opbouw beheerd vermogen (mld USD) Wereldwijde aanwezigheid

ETFs

Actieve strategieën

80

6

24 jaar gemiddelde 

ervaring portefeuillebeheerders

49 beleggingsprofessionals

320 fulltime medewerkers
Opgericht in

1955
$ 86 miljard
Beheerd vermogen

Amsterdam

Tampa

New York

Madrid

Australië

China
Zurich

Frankfurt

Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022 5



Marktvolatiliteit 

L Y N X  M A S T E R C L A S S



AEX Index 

2 1 %  v e r l i e s  i n  m i n d e r  d a n  4  m a a n d e n  t i j d  

Bron: Google Finance. Gegevens voor de periode 9 april 2021 - 8 april 2022 7



Robuustheid door spreiding 

Halfgeleiders | Smart Home | Zeldzame metalen

Duurzame aandelen | Waterstof

Goudaandelen | Mijnbouw bedrijven | Vastgoed aandelen

Aandelen | Obligaties | Vastgoed

Blockchain-
economie

Techno-
logisering

Klimaatverandering

Inflatie

Basis

Blockchainbedrijven | cryptovaluta

Thema’s
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Gespreide totaaloplossing: VanEck 
Multi-Asset Allocation UCITS ETFs

De VanEck Multi-Asset Allocation UCITS ETFs volgen een combinatie van aandelen- en obligatie indices. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn
Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com. Gegevens voor de periode 1/1/2010 – 7/4/2022

Conservative Balanced Growth

Staatsobligaties 35% 25% 15%

Bedrijfsobligaties 35% 25% 15%

Aandelen 25% 40% 60%

Vastgoedaandelen 5% 10% 10%

Jaarlijkse kosten 0,28% 0,30% 0,32%

ISIN NL0009272764 NL0009272772 NL0009272780

Allocatie
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Inflatie

L Y N X  M A S T E R C L A S S



Inflatie neemt een hoge vlucht 

Bron: Algemeen Dagblad, 7 april 2022 11



VanEck Global Real Estate 
UCITS ETF

Beursgenoteerd vastgoed wordt vertegenwoordigd door de GPR 250 Index. Bron: Bloomberg, GPR. Dividendrendementen op brutobasis. Grafiek: Gegevens over de periode 31 januari 2000 t/m 
31 maart 2020.
Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Vastgoed heeft in het verleden aantal 
voordelen t.o.v. aandelen getoond:

‒ Hoger rendement

‒ Diversificatie

‒ Hogere inkomstenstroom

▪ Vastgoedaandelen bieden 
voordelen t.o.v. fysiek vastgoed:

‒ Veel hogere liquiditeit

‒ Lagere minimuminleg

‒ Bredere diversificatie

‒ Gemakkelijker beheer 

Diversificatie

Introductie-
datum

Belegd 
vermogen

Lopende 
kosten

Aantal
posities

14-04-2011 EUR 479 miljoen 0,25% 99 NL0009690239

ISIN

▪ Risico’s: valutarisico, afhankelijkheid van rentestanden, sectorconcentratie

12
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VanEck Gold Miners
UCITS ETF 

Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ De goudprijs is in het verleden positief gecorreleerd met inflatie geweest

▪ In het verleden is de goudprijs gestegen of relatief stabiel gebleven tijdens marktcrises

▪ Goudaandelen bieden voordelen t.o.v. fysiek goud:
‒ Dividend
‒ Geen opslagkosten
‒ Kans op koersstijgingen bij gelijkblijvende goudprijs 

▪ Risico’s: beleggen in basismaterialen, beleggen in kleine bedrijven, marktrisico, volatiliteit 

Goud: een langdurige bescherming tegen marktonzekerheid 

Introductie-
datum

Belegd 
vermogen

Lopende 
kosten

Aantal
posities

25-03-2015 USD 958 miljoen 0,53% 57 IE00BQQP9F84

ISIN

-33,64%

-47,80%

-49,03%

-56,70%

20/02/2020-23/03/2020

12/01/1973-03/10/1974

27/03/2000-09/10/2002

10/10/2007-03/09/2009

Rendement van aandelen

-4,10%

137,47%

14,18%

24,46%

Rendement van goud

De vier grootste waardedalingen van aandelen in de laatste zeventig jaar

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
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VanEck Global Mining
UCITS ETF

Bron: VanEck, BofA Merrill Lynch. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie
en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Groeiende vraag naar grondstoffen leidt
tot opwaartse druk op prijzen 
‒ Post-COVID herstel
‒ Opkomende markten
‒ Energietransitie (windturbines, zonnepanelen, ..)

▪ Positieve correlatie tussen grondstofprijzen en inflatie 
▪ Risico's: beleggen in natuurlijke hulpbronnen, beleggen 

in opkomende markten, beleggen in kleinere bedrijven

Profiteer van economisch herstel

Introductie-
datum

Belegd 
vermogen

Lopende 
kosten

Aantal
posities

18-04-2018 USD 439 miljoen 0,5% 164 IE00BDFBTQ78

ISIN

Energietoepassingen Automobiel Overig

Wind Zonnecellen Energie Electrische voertuigen Electrische motoren CO2 opslag LEDs

Aluminum

Chroom
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Lood
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Molybdenum

Neodymium

Nikkel

Zilver

Staal

Zink
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Duurzaamheid 

L Y N X  M A S T E R C L A S S



Klimaatverandering is een bedreiging voor 
ons allen

Bron: Trouw, 23 februari 2022 16



VanEck Sustainable World
Equal Weight UCITS ETF

Bron: VanEck. Belegd vermogen gegevens per 08-04-2022. Grafiek voor de periode 15-5-2013 – 31/12/2021. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn.
Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Duurzaam beleggen op basis van Global Compact-principes van de VN

▪ Brede diversificatie dankzij: 

▪ Wereldwijd beleggingsuniversum

▪ Gelijkgewogen allocatie per aandeel

▪ Maximumweging per regio van 40%

▪ Bewezen trackrecord van bijna 10 jaar

▪ Risico's: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico

Wereldwijd gespreid duurzaam beleggen

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

13-05-2013 EUR 479 miljoen 0,20% 252 NL0010408704

ISIN

Waardeontwikkeling van EUR 100
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VanEck Hydrogen Economy
UCITS ETF

Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Fotos copyright: Airbus en Alstom/Christoph Busse. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn.
Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Waterstof wordt door velen gezien als oplossing voor het klimaatprobleem

‒ Kan volledig duurzaam uit water worden gewonnen

‒ Verbranding: enige afvalproduct water

▪ Grootschalige ondersteuning overheden

▪ Een nieuwe waterstofsector ontluikt 

▪ Risico's: liquiditeit, beperkte diversificatie, beleggen in kleinere bedrijven

De schone energie van de toekomst 

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

24-03-2021 USD 105 miljoen 0,55% 25 IE00BMDH1538

ISIN
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Technologisering

L Y N X  M A S T E R C L A S S



VanEck Semiconductor
UCITS ETF

Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn.
Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Bedrijven die actief zijn in de halfgeleiderindustrie

▪ Stijgende vraag 

‒ Smartphones

‒ Kunstmatige intelligentie

‒ Internet of things

‒ Cryptovaluta’s

‒ …

▪ Hoge toetredingsbarrières

‒ Kapitaalinvesteringen

‒ Specialistische kennis

‒ Patenten

▪ Essentiele onderdelen van moderne apparaten

▪ Risico's: liquiditeit, aandelenmarkt, sectorconcentratie

De motor achter de vierde industriële revolutie

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

01-12-2020 USD 867 miljoen 0,35% 25 IE00BMC38736

ISIN
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VanEck Smart Home Active
UCITS ETF

Bron: VanEck, NewZoo. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie
en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Smart home: vanuit huis 

‒ winkelen

‒ werken

‒ communiceren 

‒ amusement beleven

▪ Nieuw ecosysteem dat unieke beleggingskansen biedt

▪ Enige smart home ETF in Europa

▪ Inspelen op nieuwste kansen door actief portefeuillebeheer

▪ Risico’s: marktrisico, sectorconcentratierisico, risico wegens beperkte diversificatie 

De megatrend die ons leven ondersteboven zet

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

05-11-2021 USD 14 miljoen 0,85% 52 IE000FN81QD2

ISIN

21
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Bron: International Energy Agency. STEPS = Stated Policies Scenario, een voorspelling gebaseerd op een sector-per-sector analyse van de huidige beleidsplannen. SDS = Sustainable Development 
Scenario, een voorspelling van de ontwikkelingen die in lijn zouden zijn met het klimaatakkoord van Parijs.
Bron: VanEck. Gegevens per  08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Zeldzame en strategische metalen spelen essentiële rol in technologische innovaties
▪ Beperkt aanbod van handvol spelers
▪ Stijgende vraag door energie-transitie
▪ Risico's: beleggen in natuurlijke hulpbronnen, beleggen in opkomende markten, beleggen in kleinere bedrijven

Speel in op de technologische en groene revolutie

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

24-09-2021 USD 109 miljoen 0,59% 20 IE0002PG6CA6

ISIN
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Aandeel duurzame energie technologie in verwachte vraag
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VanEck Rare Earth and Strategic 
Metals UCITS ETF
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Blockchain

L Y N X  M A S T E R C L A S S



VanEck Digital Assets Equity 
UCITS ETF

Bron: VanEck, FactSet. Omzet en marktkapitalisatie van digitale-assetbedrijven die door MVIS zijn aangemerkt als pure-play en per 31 maart 2021 zijn opgenomen in de MVIS Global Digital Assets Equity 
Index. De index is op 8 maart 2021 geïntroduceerd. De indexaanbieder beschouwt digitale-assetbedrijven als pure-play wanneer zij (i) ten minste 50% van hun omzet halen uit digitale-assetprojecten 
of (ii) ten minste 50% van hun omzet halen uit projecten die na uitontwikkeling het potentieel hebben om ten minste 50% van hun omzet te halen uit de digitale-assetsector, en/of (iii) ten minste 
50% van hun assets beleggen in digitale-assetposities of digitale-assetprojecten. 
Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com

▪ Blockchain biedt ongekende nieuwe mogelijkheden
‒ Bankieren
‒ Beleggen
‒ Crypto’s
‒ …

▪ Onze ETF belegt in bedrijven die leidend zijn in de blockchain revolutie
▪ Risico's: liquiditeit, beperkte diversificatie, beleggen in kleinere bedrijven 

Uw link met de blockchain

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

30-04-2021 USD 32 miljoen 0,65% 25 IE00BMDKNW35

ISIN
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
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Belangrijke informatie 

25

• Cryptovaluta zijn een zeer volatiele beleggingscategorie

• Ze zijn onderhevig aan diverse risico’s, waaronder:
‒ Regelgevingsrisico

‒ Technologierisico 

‒ Marktrisico

• In onze optiek is crypto onderdeel van een breed gespreide 
portefeuille en maakt niet meer dan 3% - 5% van de portefeuille uit 



VanEck Crypto Leaders ETN

Bron: VanEck. Gegevens per 08-04-2022. Brokerage kosten of transactiekosten kunnen van toepassing zijn. Kijk voor belangrijke beleggersinformatie en onze disclaimer op www.vaneck.com 26

▪ Mandje met aantal van de grootste crypto’s 
▪ Selectie op basis van:

▪ Markcapitalisatie
▪ Liquiditeit
▪ Beschikbaarheid bij onze custodian, market makers en op beurzen 

▪ Herwogen op kwartaalsbasis 
▪ Risico’s: verlies- en volatiliteitsrisico, valutarisico, technologische risico’s 

Uw link met de blockchain

Introductie-
datum

Belegd
vermogen

Lopende
kosten

Aantal
posities

14-01-2022 USD 3 miljoen 1,5% 5 DE000A3GWEU3

ISIN

1980 1990 2000 2010 2020

Technologie: wie wist de toekomstige winnaars voorspellen?

Jaar van beursgang

http://www.vaneck.com/


Belangrijke kennisgevingen

▪ Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

▪ Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder 
Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener 
die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat 
als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot 
beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen 
niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze 
bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze 
informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van 
algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. 

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is 
geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het 
gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is 
geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het 
gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck New China ESG UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is 
geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het 
gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder 
Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. 
Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Smart Home Active UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, heeft Dasym Managed Accounts B.V., een 
beleggingsmaatschappij die onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), benoemd tot beleggingsadviseur voor het Fonds. Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland. De 
waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie.

27



Belangrijke kennisgevingen

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Gold Miners UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de 
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als 
de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Global Mining UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de 
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als 
de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Global Real Estate UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de 
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van 
een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Global Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is
geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. 
Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is 
geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een combinatie van obligatie- en aandelenindices. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de 
gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd 
bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een combinatie van obligatie- en aandelenindices. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde 
beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij 
de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een combinatie van obligatie- en aandelenindices. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde 
beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij 
de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. 
Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de 
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als 
de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

▪ Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de 
kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

▪ Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt Risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de EBI door voordat u 
in een fonds gaat beleggen.

▪ Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

▪ © VanEck (Europe) GmbH
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Belangrijke kennisgevingen

▪ Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

▪ Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige 
informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke 
aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in 
deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen 
ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking 
tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de 
onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

▪ De onderliggende index is exclusief eigendom van MV Index Solutions GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles 
aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in 
de index.

▪ Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen. Het prospectus 
kunt u raadplegen op VanEck Crypto Leaders ETN (VTOP).

▪ Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

▪ Als u in het Product belegt, loopt u het risico uw inleg tot maximaal 100% te verliezen.

▪ © VanEck (Europe) GmbH.

▪ MV Index Solutions (MVIS®) ontwikkelt en beheert de MVIS-indices en zet deze in markt. Deze gerichte selectie van pure-play en belegbare indices is ontwikkeld om te fungeren als referentie voor financiële producten. 
De indices hebben betrekking op verschillende beleggingscategorieën, waaronder hard assets, interne aandelenmarkten en markten voor vastrentende waarden. In MVIS zijn de indexactiviteiten ondergebracht van 
VanEck, een in de VS gevestigde beleggingsmaatschappij.

▪ Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de inleg. Zoals bij alle beleggingsstrategieën is er geen garantie dat de beleggingsdoelstellingen worden gehaald en kunnen beleggers geld 
verliezen. Diversificatie biedt geen winstgarantie en geen bescherming tegen verliezen in een dalende markt. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

▪ Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.
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De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten

Disclaimer


