
DISCLAIMER
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.
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Wat is blockchain?

Blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken 

niet gewijzigd kunnen worden. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. 

Belangrijkste kenmerken van 

blockchaintechnologie

Nagenoeg alles wat waarde heeft, kan worden gevolgd en verhandeld via een blockchainnetwerk. Hierdoor 

nemen voor alle betrokken partijen zowel de risico's als de kosten af. 

▪ Decentraal: anders dan bij een 

centrale database worden gegevens 

door meerdere gebruikers 

geverifieerd

▪ Onveranderlijk: na verificatie op de 

blockchain kunnen gegevens niet 

meer worden gewijzigd 

▪ Veilig: robuustere 

gegevensveiligheid dankzij de 

decentrale, onveranderlijke aard 

van de blockchain

▪ Efficiënt: geen externe audits nodig 

dankzij decentrale verwerking

Blockchain kan worden toegepast in 

cryptovaluta (digitale assets) of in 

bedrijven voor hun procesvoering

JeroenAnna
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Drie manieren om te beleggen in digitale assets met VanEck

Via aandelen van bedrijven die inspelen op blockchain Door het kopen van cryptovaluta's

Bitcoin Ethereum



Blockchainbedrijven
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Deze ETF biedt beleggers blootstelling aan bedrijven die zijn betrokken bij de digitale transformatie van de wereldeconomie. 'DAPP' staat voor 'decentralised 

applications' (gedecentraliseerde apps). Sommige bedrijven bieden gecentraliseerde oplossingen op basis van een gedecentraliseerd netwerk.

▪ Bedrijven die voorop lopen in de transformatie naar digitale assets.

▪ Gediversifieerde blootstelling aan beurzen voor digitale assets, miners en andere infrastructuurbedrijven.

▪ Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit digitale assets halen.

Beleggen in de digitale transformatie

Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document.

VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) ISIN: IE00BMDKNW35

Let op: digitale assets zijn een relatief nieuwe beleggingscategorie met technologische risico’s en hoge volatiliteit
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Waarom beleggen in digitale assets?

▪ Bitcoin is gegroeid: er zijn tientallen miljoenen bitcoineigenaren bijgekomen,1 bitcoin wordt inmiddels door reguliere betaalapps gebruikt,2 en large-capbedrijven 

hebben bitcoins in portefeuille genomen3

▪ Mogelijkheid tot verdienen rente verdiend op cryptovaluta's en andere digitale assets4

▪ Transacties op cryptobeurzen kunnen dag en nacht zonder vertraging worden uitgevoerd

▪ Via dit ecosysteem worden ook andere items, zoals verzamelobjecten en muziek, aangeboden

▪ Momenteel worden de software en gegevensinfrastructuur voor een nieuwe 'Crypto Wall Street' ontwikkeld – Jan van Eck, CEO

1 Bron: Statista. 2 Bron: Square, PayPal. 3 Bron: Tesla, Square. 4 Bron: Blockchain.com. Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document.

Let op: digitale assets zijn een relatief nieuwe beleggingscategorie met technologische risico’s en hoge volatiliteit
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Wat houdt de digitale transformatie in?

Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document.

Cryptovaluta's

Digitale valuta's waarin transacties door een gedecentraliseerd systeem worden geverifieerd en 

geregistreerd op basis van cryptografie zonder tussenkomst van een centrale autoriteit.

Platforms
Een platform dat bestaat uit meerdere services, een unieke verzameling van software- of 

hardwarediensten waarmee een bedrijf zijn digitale strategie kan vormgeven.

Gedecentraliseerde apps

Computerprogramma's, toepassingen, applicaties of apps die op een blockchain of op een peer-to-

peercomputernetwerk worden uitgevoerd.

Niet-vervangbare tokens
Niet-vervangbare tokens (NFT, Non-Fungible Token) zijn digitale bestanden waarvan de unieke identiteit 

en het eigendom op een blockchain worden geverifieerd.
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Blootstelling aan bedrijven achter de digitale transformatie

1 Bron: MVIS, VanEck per 30 april 2021. De wegingen representeren de percentages van de MVIS Global Digital Assets Equity Index met blootstelling aan specifieke 

bedrijfsactiviteiten. De categorisering van bedrijfsactiviteiten wordt door de indexaanbieder vastgesteld en beoordeeld. Mogelijk komt het totaal niet uit op 100%, omdat sommige 

bedrijven binnen het ecosysteem van digitale assets op meerdere vlakken actief zijn. Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document.

De bedrijven die binnen het bredere ecosysteem handen en voeten geven aan de 

digitale transformatie, zijn op een breed scala aan terreinen actief.

BeurzenCryptominersHardwareBetalingsgateways

Software en 

waardetoe-

voegende diensten

Bancaire en 

vermogens-

beheerdiensten

Cryptocustody en 

cryptotransacties
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Digitale transformatie biedt structurele groeikans

Bron: VanEck, MVIS per 26 april 2021. Omzet en marktkapitalisatie van digitale-assetbedrijven die door MVIS worden aangemerkt als pure-play en per 26 april 2021 zijn opgenomen in de MVIS Global Digital 

Assets Equity Index. De index is op 8 maart 2021 geïntroduceerd.

* De marktkapitalisaties voor 2021 zijn gewaardeerd per 21 april 2021. Voor de prognose van omzetten over 2021 is VanEck uitgegaan van een groei van 19% ten opzichte van 2020. 19% is de helft van de 

jaarlijkse omzetgroei van pure-play bedrijven tussen 2012 en 2020. 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. Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document. 

Omzet en marktkapitalisatie van beursgenoteerde bedrijven achter de digitale transformatie 

(2012 - 2021)

Opkomst van de digitale-

asseteconomie
De omzetten, gebruikersaantallen 

en waarderingen van 

beursgenoteerde digitale-

assetbedrijven zijn in de afgelopen 

jaren flink gestegen

$0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

$0

$50

$100

$150

$200

$250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

O
m

z
e

t 
(U

S
D

 m
ld

)

M
a

rk
tk

a
p

it
a

li
s

a
ti

e
 (

U
S

D
 m

ld
)

Revenue Market CapOmzet Marktkap.



11

vaneck.com/subscribe

Risico's van beleggen in de digitale transformatie

Bron: VanEck. Zie belangrijke bekendmakingen en indexbeschrijvingen aan het eind van dit document.

Beleggen in bedrijven die voorop lopen in de digitale transformatie, brengt enkele unieke risico's met zich mee

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de 

desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of 

redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren

Liquiditeitsrisico

Bepaalde kenmerken van de technologieën achter digitale assets, zoals decentralisatie, open-sourceprotocol, en afhankelijkheid van peer-to-

peerconnectiviteit, brengen een verhoogd risico op fraude en cyberaanvallen met zich mee vanwege de mogelijk kleinere kans op

gecoördineerde tegenmaatregelen

Fraude en 

cyberaanvallen

De technologie achter digitale assets, waaronder blockchain, is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Mogelijk hebben we pas een volledig beeld 

van de risico's die samenhangen met digitale assets, op het moment dat de technologie algemeen wordt ingezet
Blockchainrisico

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen zeer nadelig uitpakken voor de mate waarin beleggers toegang hebben tot digitale assets en voor 

het sentiment ten aanzien van digitale assets. De bedrijven achter de digitale transformatie kunnen daar op hun beurt negatieve gevolgen van 

ondervinden

Regelgevingsrisico

Het fonds kan een relatief hoog percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal uitgevers, of kan een groter deel van het 

fondsvermogen beleggen in één uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een grotere impact kunnen hebben op de 

intrinsieke waarde van het fonds. Daardoor kan het fonds volatieler zijn dan fondsen met een grotere diversificatie.

Concentratierisico

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking 

met grotere bedrijven, minder  lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder 

gediversifieerd productaanbod hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben.

Risico van 

beleggen in 

kleinere bedrijven



12

vaneck.com/subscribe

VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP)

Bron: VanEck. Gegevens per 30 juni 2021. De index wordt niet beheerd en is geen effect waarin kan worden belegd. Het is niet mogelijk om in een index te beleggen. Resultaten uit het verleden vormen geen 

garantie voor toekomstige resultaten. De rendementen van een index zijn niet representatief voor de rendementen van een fonds.

Het fonds belegt (i) noch direct, (ii) noch indirect via derivaten in digitale assets (waaronder cryptovaluta's).

▪ Biedt blootstelling aan bedrijven die actief 

zijn op het gebied van digitale assets.

▪ Volgt de MVIS Global Digital Assets Equity 

Index (MVDAPPTR)

— Wereldwijd bereik

— Pure-play focus

▪ Geregistreerd voor publieke distributie in AT, 

DE, DK, ES, FI, IE, IT, NL, NO, SE, FR en 

UK.

Belangrijkste kenmerken van de ETF Details over het fonds

Handelsinformatie

Introductiedatum 30 april 2021

Basisvaluta USD

Beleggingsstrategie Digitale assets

Productstructuur Fysiek (volledige replicatie)

Bestemming opbrengsten Herbelegging

Herwegingsfrequentie Elk kwartaal

TER 0,65%

Vestigingsland Ierland

Beheerd vermogen 

(30 juni 2021) $ 10,4 miljoen

Beurs ISIN Valuta Ticker Bloomberg

London Stock Exchange IE00BMDKNW35 USD DAPP DAPP LN

London Stock Exchange IE00BMDKNW35 GBP DAGB DAGB LN

Deutsche Börse IE00BMDKNW35 EUR DAVV DAVV GY

Borsa Italiana IE00BMDKNW35 EUR DAPP DAVV IM

Six Swiss Exchange IE00BMDKNW35 CHF DAPP DAPP SE

▪ Bedrijven die voorop lopen in de 

transformatie naar digitale assets

▪ Gediversifieerde blootstelling aan 

beurzen voor digitale assets, miners 

en andere infrastructuurbedrijven

▪ Blootstelling aan bedrijven die in 

potentie 50% van hun omzet uit 

digitale assets halen



Bitcoin



14

vaneck.com/subscribe

Wat is bitcoin?

▪ Bitcoin (met een hoofdletter) is een gedecentraliseerd netwerk van een digitale valuta dat fungeert zonder 

centrale bank of andere centrale autoriteit.

▪ De valuta van dit Bitcoin-netwerk is 'bitcoin' (met een kleine letter). Deze kan zonder tussenpersonen via een 

peer-to-peernetwerk van gebruiker naar gebruiker worden overgedragen.

▪ Bitcointransacties zijn onomkeerbaar, snel, wereldwijd, veilig en toestemmingsloos. De transacties 

worden geregistreerd in de blockchain.

Bron: VanEck. 

Risico: Bitcoin is nieuw en verkeert in veel gevallen nog in een vroege toepassingsfase
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Bitcoin domineert de wereld van digitale assets

1 MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Index

Bron: MVIS, https://coinmarketcap.com/charts/, https://www.blockchain.com/charts/hash-rate. Gegevens per 30 juni 2021.

Bitcoin beslaat het leeuwendeel van de totale marktkapitalisatie van cryptovaluta's

▪ Ondanks de ICO-gekte in 2017, is Bitcoin nog steeds de grootste digitale asset 

BTC
47,83%

ETH
18,34%

USDT
4,68%

BNB
3,25%

ADA
3,12%

DOGE
2,35%

USDC
1,91%

DOT
1,09%

HEX
1,04%

UNI
0,74%

Others
15,65%

Marktkapitalisatie
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Bitcoin en monetaire theorie

* Edelmetalen hebben in geringe mate ook intrinsieke waarde vanwege het industriële gebruik ervan. Niettemin zijn de prijzen van edelmetalen grotendeels gebaseerd op hun monetaire waarde. Als goud zou worden verhandeld tegen een prijs die 

uitsluitend zou zijn gebaseerd om het industriële gebruik ervan, zou de prijs nu een flink stuk lager liggen. Lees de belangrijke kennisgevingen aan het eind van deze presentatie.

Om te bepalen of bitcoin waarde heeft, is het van belang om inzicht te hebben in de twee soorten waarde die er zijn:

▪ Intrinsieke waarde (IW) – Waarde die bestaat omdat een economisch goed kasstromen genereert of een duidelijk nut 

heeft: aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en verbruiksgrondstoffen (maïs, olie, enz.).

▪ Monetaire waarde (MV) – Waarde die bestaat ondanks het feit dat een economisch goed geen intrinsieke waarde heeft, of 

waarde die bestaat boven op de intrinsieke waarde van een economisch goed.

Goederen met intrinsieke waarde Goederen met monetaire waarde

Aandelen Goud

Vastrentende waarden Zilver

Vastgoed Diamanten

Maïs Bitcoin

Tarwe Kunst

Olie Dollars

Koper Smaragden, robijnen, andere edelstenen
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Bitcoin kan een vorm van 'digitaal goud' worden

Bron: VanEck

Kenmerken van geld Goud Reguliere valuta's Cryptovaluta's bitcoin)

Vervangbaarheid Hoog Hoog Hoog

Niet-verbruikbaarheid Hoog Hoog Hoog

Overdraagbaarheid Matig Hoog Hoog

Duurzaamheid Hoog Matig Hoog

Deelbaarheid Matig Matig Hoog

Veiligheid (onvervalsbaarheid) Matig Matig Hoog

Verhandelbaarheid Laag Hoog Hoog

Schaarste (voorspelbaarheid aanbod) Matig Laag Hoog

Afhankelijkheid van overheidsuitgiften Laag Hoog Laag

Decentraliteit Laag Laag Hoog

Intelligentie (programmeerbaarheid) Laag Laag Hoog

Ondanks alle positieve eigenschappen staat Bitcoin nog steeds bloot aan enorme risico's, zoals 

overheidsinmenging, hackingrisico en programmeerfouten.
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Het bitcoinaanbod is beperkt 

▪ Bitcoin is zo opgezet dat het 

aantal bitcoins dat kan 

worden uitgegeven, is 

beperkt tot 21 miljoen 

▪ In combinatie met een 

stijgende vraag zou het 

beperkte aanbod kunnen 

leiden tot opwaartse druk op 

de koers

Miljoenen bitcoins

18,5

21,0

Aantal bitcoins 2020 Maximaal uit te geven aantal bitcoin

Bron: VanEck
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Bitcoin: Historisch beter rendement dan traditionele beleggingscategorieën 

Bron: MVIS. Gegevens per 30 juni 2021. Rendementen voor periodes groter dan 1 jaar zijn geannualiseerd. Obligaties VS is gebaseerd op een brede Amerikaanse obligatie-index, Goud is gebaseerd op de spotprijs van goud, Vastgoed VS is 

gebaseerd op een Amerikaanse REIT-index, Olie is gebaseerd op de Brent-spotprijs voor ruwe olie, Valuta's opkomende markten is gebaseerd op een obligatie-index voor opkomende markten in lokale valuta's, en Wereldwijde aandelen is 

gebaseerd op een wereldwijde aandelenindex. Lees de kennisgevingen en indexbeschrijvingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Bitcoin heeft goed gerendeerd in vergelijking met belangrijke indices 

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst

1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Bitcoin -8.08 -42.14 20.27 272.06 75.14 127.17

S&P 500 2.33 8.55 15.25 40.79 18.67 17.65

Obligaties VS -1.25 -3.37 -3.37 0.71 4.65 3.10

Goud -0.76 -9.47 -9.47 7.45 8.93 6.78

1
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1.000.000

10.000.000
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Bitcoin cumulatief rendement (logarithmische schaal)
1 feb 2012 – 30 juni 2021
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Lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën

Bron: Morningstar. Gegevens per 30 juni 2021. Bitcoin is gebaseerd op de MVIS CryptoCompare Bitcoin Index, Obligaties VS is gebaseerd op een brede Amerikaanse obligatie-index, Goud is gebaseerd op de spotprijs van goud, Vastgoed VS is 

gebaseerd op een Amerikaanse REIT-index, Olie is gebaseerd op de Brent-spotprijs voor ruwe olie en Valuta's opkomende markten is gebaseerd op een obligatie-index voor opkomende markten in lokale valuta's. Lees de kennisgevingen en 

indexbeschrijvingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 

▪ Zeer lage correlatie met de traditionele beleggingscategorieën, zoals brede aandelenindices, obligaties en goud

▪ Potentieel voor meer portefeuillediversificatie

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst

Let op: in tijden van crisis heeft bitcoin een sterke correlatie met risicoassets en kan te maken krijgen met forse dalingen.

Bitcoin is een zeer volatiele beleggingscategorie en kan niet als substituut voor traditionele beleggingscategorieën worden gezien

Correlatie

1 Feb 2012 to 30 juni 2021 S&P 500

Obligaties 

VS Bitcoin Goud

Vastgoed

VS Olie

Valuta's

opkomende

markten

S&P 500 -

Obligaties VS -0.03 -

Bitcoin 0.15 -0.01 - -0.07 -0.02 0.08 -0.02

Goud 0.04 0.45 -0.07 -

Vastgoed VS 0.63 0.39 -0.02 0.08 -

Olie 0.55 -0.10 0.08 0.06 0.29 -

Valuta's opkomende markten 0.44 0.36 -0.02 0.43 0.45 0.32 -
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Kleine allocatie aan bitcoin kan gunstig zijn voor een portefeuille

▪ Bitcoin kan het risico-rendementsprofiel van portefeuilles van beleggers verbeteren

▪ Een kleine allocatie aan bitcoin kan het cumulatieve rendement van een portefeuille die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties 

bestaat, aanzienlijk verbeteren, terwijl de gevolgen voor de volatiliteit minimaal zijn

▪ Risico: met bitcoin neemt het neerwaartse portefeuillerisico aanzienlijk toe!

Cumulatief rendement Rendement op jaarbasis Standaarddeviatie Bèta

S&P 500 296.45 15.75 13.09 1.00

Obligatie-index VS 31.83 2.98 3.02 -0.01

60% aand. - 40% obl. 160.85 10.72 7.91 0.60

59,75% aand. - 39,75% obl. - 0,5% BTC 180.63 11.58 8.06 0.61

59,5% aand. - 39,5% obl. - 1% BTC 201.67 12.44 8.31 0.61

58,5% aand. - 38,5% obl. - 3% BTC 299.98 15.86 10.08 0.65

Bron: Morningstar. Gegevens per 30 juni 2021. Lees de belangrijke kennisgevingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst

-50

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendement 1 feb 2012 – 30 juni 2021

S&P 500 TR (1989)

BBgBarc US Agg Bond TR USD

60% EQ - 40% BD

59.75% EQ - 39.75% BD - 0.5% BTC

59.5% EQ - 39.5% BD - 1% BTC

58.5% EQ - 38.5% BD - 3% BTC



22

vaneck.com/subscribe

Veel dynamiek in de ontwikkelingen rond cryptovaluta's

Regelgeving

▪ De Amerikaanse staat Colorado verklaart

de regelgeving voor effectenverkeer niet

van toepassing op cryptovaluta's

▪ De Amerikaanse staat Wyoming erkent 

cryptovaluta's als vermogensbestanddeel, 

staat banken toe op te treden als custodians, 

en maakt tokenisatie mogelijk (eerste bedrijf 

met een bankingcharter van Wyoming is 

Kraken Financial)

▪ MiCa-verordening ('markten in cryptoassets') 

in de EU, 'blockchainwet' in Liechtenstein

Marktstructuur

▪ Wettelijke goedkeuring van fysiek 

afgewikkelde bitcoinfutures en record aan 

uitstaande futures

▪ Gevestigde custodians betreden de 

cryptomarkt

▪ Gevestigde brokers bieden spothandel in 

digitale assets

Allocaties

▪ Pensioen- en endowmentfondsen beleggen 

in digitale assets

Risico

▪ Toezichthouders kunnen van gedachten veranderen en het gebruik van bitcoin en van beleggingsproducten op basis van bitcoin

ontmoedigen. Voorbeeld: China.

▪ Institutionele beleggers zijn mogelijk niet in staat om in bitcoin te beleggen

Bron: VanEck
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Toenemende interesse van instellingen

Bron: VanEck, Bloomberg, bedrijfswebsites

Steeds meer instellingen en hun vertegenwoordigers nemen bitcoin en andere cryptovaluta's serieus

Endowmentfondsen

▪ Harvard Management Company: Publieke beleggingen in bedrijven die actief zijn in het crypto-ecosysteem

▪ Yale University endowment: Beleggingen in twee risicokapitaalfondsen die zich richten op digitale 

assets/cryptovaluta's

Hedgefondsen

▪ "Iets meer dan 1% van mijn assets zijn belegd in bitcoin. Misschien nu bijna 2%", zegt Paul Tudor Jones, CIO 

van Tudor Investment Corporation ($ 38 miljard onder beheer) – mei 2020

Betaaldiensten

▪ PayPal biedt klanten de mogelijkheid om cryptovaluta's rechtstreeks te verhandelen en heeft plannen om 

betalingen in cryptovaluta's te accepteren

Financiële afdelingen van bedrijven

▪ MicroStrategy: belegt $ 425 miljoen in bitcoin als bescherming tegen inflatie

▪ Square: belegt $ 50 miljoen in bitcoin
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Risico's verbonden aan de marktstructuur van Bitcoin

Enkele risico's in verband met Bitcoin

▪ Hacken van handelsplatformen en deelnemers tijdens de levenscyclus van een transactie 

(meestal via social engineering)

▪ Koersvolatiliteit

▪ Kwetsbaarheid van de encryptie, ontwikkeling van kwantumcomputers (waarmee het hacken van privésleutels kansrijker wordt, hoewel

creditcards kwetsbaarder zijn)

▪ Bitcoin is nieuw en veel toepassingen ervan verkeren nog in de beginfase

▪ Onbedoelde programmeerfouten

▪ Tekortkomingen op het gebied van ondernemingsbestuur

▪ Kunnen miners en ontwikkelaars de kernsoftware uitvoeren? (Linux is een goed voorbeeld van een systeem waarop de software met succes 

wordt uitgevoerd.)

▪ Ontwerp ecosysteem

▪ Blijven de verwerkings- en verificatiefaciliteiten bestaan?

▪ Concentratierisico

▪ Risico’s van het rendement en continuatie van de index

▪ Tracking error risico

▪ Digital Asset Exchange risico

▪ Belangenverstrengelingsrisico
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VanEck Vectors Bitcoin ETN

Belangrijkste kenmerken van de ETN

▪ Volledig met onderpand gedekt door bitcoin

▪ Blootstelling aan de grootste en meest liquide 

cryptovaluta

▪ Totaalrendement van bitcoin: volgt de MVIS 

CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV)

▪ Geregistreerd voor publieke distributie in LI, DE, NL, AT, 

IT, LU, SE, FI, NO, ES, FR, CH en DK*

* Uitsluitend voor professionele of gekwalificeerde 

beleggers

▪ Product wordt niet door de uitgever gegarandeerd of 

beschermd

Productdetails

Uitgever VanEck ETP AG

Introductiedatum 19 november 2020

Basisvaluta USD

Beleggingsstrategie Digitale assets

Productstructuur Fysiek (volledige replicatie)

Bestemming opbrengsten Herbelegging (van harde vorken)

TER 1,0%

Vestigingsland Liechtenstein

Custodian
Bank Frick & Co. AG (gereguleerd onder de Liechtensteinse 

blockchainwet)

Uitgevend agent en 

betaalkantoor
Quirin Privatbank AG

Authorised participant(s) Flow Traders B.V., Jane Street Financial Ltd., DRW Europe B.V.

Beheerd vermogen

(30 juni 2021)
$147.1M

Handelsinformatie

Beurs ISIN Valuta Ticker Bloomberg

Deutsche Börse DE000A28M8D0 EUR VBTC VBTC GY

Paris Euronext DE000A28M8D0 EUR VBTC VBTC NA

Amsterdam Euronext DE000A28M8D0 EUR VBTC VBTC FP

SIX Swiss Exchange DE000A28M8D0 USD VBTC VBTC SE

SIX Swiss Exchange DE000A28M8D0 CHF VBTC VBTCCHF SE

Bron: VanEck. Gegevens per 30 juni 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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VanEck Vectors Bitcoin ETN

U kunt uw gehele inleg verliezen als u in de ETN belegt. De waarde van de belegging kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. In het verleden 

behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

De VanEck Vectors Bitcoin ETN biedt op een eenvoudige manier blootstelling aan bitcoin

▪ Verhandelbaar op een gereglementeerde beurs: De VanEck Vectors Bitcoin ETN wordt als aandeel of ETP 

verhandeld op Deutsche Börse Xetra en Euronext (maar de uitgever koopt de aandelen over het algemeen 

niet terug).

▪ Veiligheid: Al het belegde vermogen wordt gebruikt om bitcoin te kopen. Om de bitcoins te beschermen 

maakt VanEck gebruik van een gereguleerde custodian (Bank Frick & Co. AG).

▪ Beschikbaarheid: In tegenstelling tot bitcoin kan de VanEck Vectors Bitcoin ETN via traditionele banken en 

brokers worden gekocht



Ethereum
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Wat is Ethereum?

▪ Ethereum is een gedecentraliseerd platform voor opensource-blockchaintechnologie en -software

▪ De valuta van dit platform is de ether (ETH). ETH is nodig voor zowel het uitvoeren van transacties als het 

uitgeven en uitvoeren van slimme contracten

▪ Enkele voorbeelden van Ethereum-toepassingen:

– Slimme contracten

– Decentrale autonome organisaties (DAO's)

– Gedecentraliseerde financiële markten (DeFi)

– Gedecentraliseerde apps (DApps)

▪ Ethereum stapt momenteel over van een proof-of-workprotocol naar een proof-of-stakeprotocol onder de 

naam 'Ethereum 2.0'.

Bron: VanEck

Risico: Ethereum is nieuw en verkeert in veel gevallen nog in een vroege toepassingsfase
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Wat maakt Ethereum anders dan Bitcoin?

▪ Bitcoin staat een beperkt aantal transactietypen toe (zoals versturen, ontvangen, multisig en time-lock), terwijl 

Ethereum is bedoeld voor een breder scala aan transactiemogelijkheden

Ethereum Bitcoin

"Wereldcomputer" (Ethereum Virtual 

Machine, EVM)

"Digitaal goud"

Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om slimme 

contracten uit te voeren met gedecentraliseerde apps

De eerste digitale valuta die online 

betalingstransacties met blockchaintechnologie

mogelijk maakte

Digitale valuta: ether Digitale valuta: bitcoin

Valuta-aanbod: onbeperkt Valuta-aanbod: 21 miljoen

Bloktijd: 15 seconden Bloktijd: 10 minuten

Huidige blokbeloning: 2 ETH Huidige blokbeloning: 6,25 BTC
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De geschiedenis van Ethereum

Bron: VanEck

Voorgesteld door Vitalik Buterin in 2013, crowdfundfinanciering afgerond in 2014, geïntroduceerd in 2015 Ethereum 

Foundation, een in 2014 is opgerichte non-profitorganisatie, heeft als doel om Ethereum en de aan Ethereum gerelateerde 

technologieën te ondersteunen

▪ Ethereum 2.0 (Eth2) is de heilige graal voor Ethereum en omvat:

– Proof of Stake

– Sharding

Ice Age

DAO-vork

(ongepland)

Spurious

Dragon Constantinople Muir Glacier

Petersburg

(ongepland)

Introductie 

Ethereum

Frontier Homestead Tangerine Whistle

(ongepland)

Byzantium Istanbul Ethereum 2.0:

Drastisch

verbeterde 

prestaties

en lager energie-

verbruik

7-15 9-15 3-16 7-16 10-16 11-16 10-17 2-19 12-19 1-20
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Het marktaandeel van Ethereum neemt toe

Bron: VanEck, MVIS, CryptoCompare, coingecko.com

* Tether USD wordt uitgegeven op Omni, Ethereum en Tron.

▪ Het Ethereum-aandeel steeg van ongeveer 7% in september 2019 naar 19% in juni 2021

▪ 10 van de 20 cryptomunten (waaronder stablecoins*) die op basis van hun marktkapitalisatie het grootst zijn, zijn gebaseerd op Ethereum 

(ERC-20)
Grootste tokens in het Ethereum-ecosysteem

Positie naar 

markt-kap.* Token Type

Markt-

kapitalisatie

1 USDT / Tether Stablecoin USD 62 mld

2 BNB / Binance Coin Beurstoken USD 51 mld

3 USDC / USD Coin Stablecoin USD 25 mld

4 HEX / HEX.com Enterprise blockchain 

platform

USD 15 mld

5 UNI / Uniswap DEX USD 12 mld

7 LINK / Chainlink Oracle token USD 9 mld

8 WBTC / Wrapped Bitcoin Bitcoin op ETH USD 6 mld

9 THETA / Theta Token P2P video platform USD 6 mld

10 VEN / VeChain Enterprise blockchain

platform

USD 5 mld

13 TRX / TRON blockchain-based

operating system

USD 4 mld

* per 7 juli 2021

0%
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60%

70%
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Het marktaandeel van Ethereum 
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Het Ethereum-ecosysteem

Bron: dappradar.com, stateofthedapps.com. Gegevens per 21 maart 2021. VanEck garandeert de juistheid van deze lijsten niet, onderschrijft de inhoud van deze websites niet, 

heeft het functioneren van deze websites niet gecontroleerd, en is niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Rond Ethereum wordt momenteel een ecosysteem van apps ontwikkeld. Volgens State of the DApps zijn 

er momenteel 3075 apps en dat aantal neemt gestaag toe.

Financiën (handelen, lenen, beleggen)

Plasma.Finance, Aave, Compound, Torque, Morpher, PeakDefi OctoFi

Prognosemarkten

Augur, Omen, Stox, Polymarket

Sociale netwerken

LivePeer, Status

Games

Axie Infinity, Sorare, Brave Frontier Heroes, Cometh, 

CryptoKitties, Ethermon, My Crypto Heroes

Adverteren

Basic Attention Token/Brave
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De Enterprise Ethereum Alliance

Bron: Enterprise Ethereum Alliance.

Er is een Enterprise Ethereum Alliance opgericht. Enkele van 's werelds grootste en meest 

gerenommeerde bedrijven zijn bij deze organisatie aangesloten. Enkele namen uit de huidige ledenlijst:

▪ Accenture

▪ Advanced Micro Devices (AMD)

▪ Bank of New York Mellon

▪ Ernst & Young

▪ FedEx Corporate Services, Inc

▪ Intel

▪ JP Morgan Chase Bank, N.A.

▪ Microsoft

▪ SAP

▪ Standard Chartered Bank
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Ethereum: historisch beter rendement dan traditionele beleggingscategorieën 

Bron: MVIS. Gegevens per 30 juni 2021. Rendementen voor periodes groter dan 1 jaar zijn geannualiseerd. Obligaties VS is gebaseerd op een brede Amerikaanse obligatie-index, Goud is gebaseerd op de spotprijs van goud, en Wereldwijde 

aandelen is gebaseerd op een wereldwijde aandelenindex. Lees de kennisgevingen en indexbeschrijvingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Net als bitcoin heeft Ethereum goed gerendeerd in vergelijking met belangrijke indices

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst

1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Bitcoin -8.08 -42.14 20.27 272.06 75.14 127.17

Ethereum -20.08 14.19 189.86 832.71 69.19 184.79

S&P 500 2.33 8.55 15.25 40.79 18.67 17.65

Obligaties VS 0.70 1.83 -1.61 -0.33 5.34 3.03

Goud -7.02 3.26 -6.52 -1.61 12.19 6.05
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250.000
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Lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën

Bron: Morningstar. Gegevens per 30 juni 2021. Bitcoin is gebaseerd op de MVIS CryptoCompare Bitcoin Index, Ethereum is gebaseerd op de MVIS CryptoCompare Ethereum 

Index, Obligaties VS is gebaseerd op een brede Amerikaanse obligatie-index, Goud is gebaseerd op de spotprijs van goud, Vastgoed VS is gebaseerd op een Amerikaanse REIT-

index, Olie is gebaseerd op de Brent-spotprijs voor ruwe olie en Valuta's opkomende markten is gebaseerd op een obligatie-index voor opkomende markten in lokale valuta's. 

Lees de kennisgevingen en indexbeschrijvingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 

▪ Lage correlatie met de traditionele beleggingscategorieën, zoals brede aandelenindices, obligaties en goud

▪ Tevens decorrrelerend met bitcoin, waardoor beleggingen in Ethereum bijdragen aan de diversificatie van cryptoportefeuilles

▪ Let op: in tijden van crisis heeft Ethereum een sterke correlatie met risicoassets en kan te maken krijgen met forse dalingen.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst

Ethereum is een zeer volatiele beleggingscategorie en kan niet als substituut voor traditionele beleggingscategorieën worden gezien

Correlatie

1 sep 2015 tot 30 juni 2021
S&P 500

Obligaties 

VS
Bitcoin Ethereum Goud

Vastgoed

VS
Olie

Valuta's

opkomende

markten

S&P 500 -

Obligaties VS -0.01 -

Bitcoin 0.20 0.10 -

Ethereum 0.09 0.16 0.41 - 0.25 0.04 0.06 0.22

Goud 0.04 0.54 0.09 0.25 -

Vastgoed VS 0.73 0.28 0.17 0.04 0.07 -

Olie 0.62 -0.02 0.17 0.06 -0.04 0.53 -

Valuta's opkomende markten 0.43 0.35 0.12 0.22 0.51 0.45 0.32 -
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Kleine allocatie aan Ethereum kan gunstig zijn voor een portefeuille

Bron: Morningstar. Gegevens per 31 maart 2021. Lees de belangrijke kennisgevingen aan het eind van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor 

toekomstige resultaten. 

▪ Een kleine allocatie aan Ethereum kan het cumulatieve rendement van een portefeuille die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties 

bestaat verbeteren

▪ Risico: met Ethereum neemt het neerwaartse portefeuillerisico aanzienlijk toe!

Cumulatief rendement Rendement op jaarbasis Standaard-deviatie Sharpe-ratio

MSCI World NR USD 104.18 13.02 14.64 0.84

Wereldwijde index van bedrijfsobligaties 31.68 4.83 5.78 0.67

60% aand. - 40% obl. 73.12 9.87 10.34 0.86

59,75% aand. - 39,75% obl. - 0,5% ETH 85.09 11.13 10.48 0.96

59,5% aand. - 39,5% obl. - 1% ETH 97.78 12.40 10.69 1.05

58,5% aand. - 38,5% obl. - 3% ETH 156.58 17.53 12.19 1.31

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
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Portefeuillerendementen van augustus 2015 tot juni 2021 (%)
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Risico's verbonden aan de marktstructuur van Ethereum

Enkele risico's in verband met Ethereum:

▪ Hacken van handelsplatformen en deelnemers tijdens de levenscyclus van een transactie 

(meestal via social engineering)

▪ Koersvolatiliteit

▪ Kwetsbaarheid van de encryptie, ontwikkeling van kwantumcomputers (waarmee het hacken van privésleutels kansrijker wordt, hoewel creditcards kwetsbaarder 

zijn)

▪ Ethereum is nieuw en veel toepassingen ervan verkeren nog in de beginfase.

▪ Onbedoelde programmeerfouten, bijvoorbeeld veiligheidslekken in slimme contracten

▪ Tekortkomingen op het gebied van ondernemingsbestuur

▪ Sterke regulering door toezichthouders

▪ Ontwerp ecosysteem

▪ Netwerkcongesties

▪ Concurrerende blockchains

▪ Concentratierisico

▪ Risico’s van het rendement en continuatie van de index

▪ Tracking error risico

▪ Digital Asset Exchange risico

▪ Belangenverstrengelingsrisico
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VanEck Vectors Ethereum ETN

U kunt uw gehele inleg verliezen als u in de ETN belegt. De waarde van de belegging kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. In het verleden 

behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

De VanEck Vectors Ethereum ETN biedt op een eenvoudige manier blootstelling aan ethereum

▪ Verhandelbaar op een gereglementeerde beurs: De VanEck Vectors Ethereum ETN wordt als aandeel of 

ETP verhandeld op Deutsche Börse Xetra en Euronext (maar de uitgever koopt de aandelen over het 

algemeen niet terug).

▪ Veiligheid: Al het belegde vermogen wordt gebruikt om ether te kopen. Om de ether te beschermen maakt 

VanEck gebruik van een gereguleerde custodian (Bank Frick & Co. AG). 

▪ Beschikbaarheid: In tegenstelling tot ether kan de VanEck Vectors Ethereum ETN via traditionele banken en 

brokers worden gekocht
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VanEck Vectors Ethereum ETN

▪ Volledig met onderpand gedekt door ether

▪ Blootstelling aan de op een na grootste cryptovaluta

▪ Totaalrendement van Ethereum: volgt de MVIS 

CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index 

(MVETHV)

▪ Geregistreerd voor publieke distributie in LI, DE, NL, AT, 

IT, LU, SE, FI, NO, ES, CH, FR en DK*

* Uitsluitend voor professionele of gekwalificeerde 

beleggers

▪ Product wordt niet door de uitgever gegarandeerd of 

beschermd

Belangrijkste kenmerken van de ETN Productdetails

Uitgever VanEck ETP AG

Introductiedatum 26 maart 2021

Basisvaluta USD

Beleggingsstrategie Digitale assets

Productstructuur Fysiek (volledige replicatie)

Bestemming opbrengsten Herbelegging (van harde vorken)

TER 1,0%

Vestigingsland Liechtenstein

Custodian Bank Frick & Co. AG (gereguleerd onder de Liechtensteinse blockchainwet)

Uitgevend agent en betaalkantoor Quirin Privatbank AG

Authorised participant(s) Flow Traders B.V., Jane Street Financial Ltd., DRW Europe B.V.

Beheerd vermogen (30 juni 2021) $56.8M

Rendementen*

Rendement (%) (30 juni 2021) YTD 1 mnd 3 mnd 6 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds introductie

Note (NAV) - -16.41% 16.56% - - - - 29.23%

MVETHV (Index) - -16.34% 16.83% - - - - 29.55%

Rendement verschil (NAV –

Index)
- -0.07% -0.27% - - - - -0.32%

Handelsinformatie

Beurs ISIN Valuta Ticker Bloomberg SEDOL WKN

Deutsche Börse DE000A3GPSP7 EUR VETH VETH GY BMTQZH4 A3GPSP

Paris Euronext DE000A3GPSP7 EUR VETH VETH FP -- A3GPSP

Amsterdam Euronext DE000A3GPSP7 EUR VETH VETH NA -- A3GPSP

SIX Swiss Exchange DE000A3GPSP7 USD VETH VETH SE BM90K60 A3GPSP

SIX Swiss Exchange DE000A3GPSP7 CHF VETH VETHCHF SE BM90K82 A3GPSP

* Perioden langer dan een jaar worden op 

jaarbasis berekend.

Bron: VanEck. Gegevens per 30 juni 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.



DISCLAIMER
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.
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Belangrijke kennisgeving

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. 

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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Index Definitions

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 https://www.vanecketfs.nl/ugc/file/prospectus_vaneck_vectors_etn_programme.pdf

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.
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Belangrijke kennisgeving

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors™ Digital Assets Equity 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.

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.

De MVIS® Global Digital Assets Equity Index is exclusief eigendom van MVIS (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates 

Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet er alles aan om ervoor te 

zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft Solactive AG geen enkele 

verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Vectors™ Digital Assets Equity UCITS ETF wordt niet gesponsord, 

goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MV Index Solutions GmbH. MV Index Solutions GmbH doet geen uitspraken over de wenselijkheid 

om in het Fonds te beleggen.


