Persbericht

VanEck met eerste halfgeleider-ETF naar London Stock
Exchange en Deutsche Börse


Beleggers kunnen nu beleggen in de VanEck VectorsTM Semiconductor UCITS ETF



De ETF investeert in bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen uit de
productie van halfgeleiders



Microchiptechnologie is de elementaire bouwsteen van toekomstige ontwikkelingen,
zoals cloudcomputing, kunstmatige intelligentie, robotica, cyberveiligheid en
autonoom autorijden.

Amsterdam, 3 december 2020 – Vermogensbeheerder VanEck introduceert vandaag de VanEck
VectorsTM Semiconductor UCITS ETF op London Stock Exchange en Deutsche Börse. Dit nieuwe
indexfonds is de eerste UCITS-conforme ETF die in Nederland wordt aangeboden en zich richt op
de halfgeleidersector.
"Halfgeleiders zijn elementaire bouwstenen voor de hightechindustrie", zegt Martijn Rozemuller,
hoofd Europa bij VanEck. "Ze worden gebruikt in technische componenten, zoals microchips. Je
kunt je de moderne wereld niet meer voorstellen zonder chips. Ze zijn essentieel voor onder andere
cloudcomputing, 5G, kunstmatige intelligentie, robotica, cyberveiligheid, autonoom autorijden en
digitalisatie. Door toenemend zakelijk en privégebruik van moderne technologie worden
halfgeleiders steeds belangrijker en neemt de vraag naar steeds krachtigere chips toe."
"We hebben deze nieuwe ETF ontwikkeld nadat we veel aanvragen kregen voor de Amerikaanse
versie van deze ETF. Om aan de vraag tegemoet te komen, hebben we de UCITS-versie
ontwikkeld waarmee we vandaag naar de beurs gaan", zegt Rozemuller.
De halfgeleidermarkt heeft in het verleden een positieve groei laten zien. Volgens Industry
Research bedroeg de marktomvang in 2018 circa $ 488 miljard. De verwachting is dat de markt in
2026 zal zijn gegroeid naar ruim $ 730 miljard. Deze cijfers zijn schattingen op basis van huidige
gegevens en zijn niet bedoeld als prognose van een positieve ontwikkeling, aangezien de
marktsituatie op elk moment kan veranderen. De VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF
belegt in een internationale selectie van halfgeleiderbedrijven die, afgaande op hun
marktkapitalisatie en handelsvolume, zeer liquide zijn.
"De ETF is gebaseerd op de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index. Dit is een
zogenaamde pure-playindex", aldus Dimitri Klymenko, productmanager bij VanEck. "Dat betekent
1https://www.industryresearch.biz/semiconductor-market-15633470

dat alleen bedrijven worden opgenomen die ten minste 50% van hun omzet halen uit de productie
van halfgeleiders en halfgeleidergerelateerde producten. Dit stelt beleggers in staat om
weloverwogen en gericht in deze sector te beleggen."
Beleggers moeten zich echter wel bewust zijn van risico's: de waarde van de door de ETF
aangehouden effecten kunnen in waarde dalen als gevolg van algemene marktomstandigheden en
de economische situatie. De ETF kan een relatief groot deel van zijn vermogen beleggen in een
beperkt aantal aandelen.

ETF

VanEck Vectors™ Semiconductor UCITS ETF

Naam van de index
ISIN

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index
(MVSMCTR)
IE00BMC38736

Ticker LSE / Bloomberg

VVSM / VVSM GY

Ticker Xetra / Bloomberg

VVSM / VVSM GY

Beheermaatschappij

VanEck Investments Limited

Vermogensbeheerder

VanEck Asset Management B.V.

Vestigingsland

Ierland

Basisvaluta

USD

Indexaanbieder

MV Index Solutions GmbH

Herweging

Halfjaarlijks

Productstructuur

Fysiek (volledige replicatie)

Introductiedatum

1 december 2020

Lopende kosten

0,35% p.j.

Gebruik van inkomsten

Herbelegging

Effectenuitleen

Nee
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Over VanEck:

VanEck biedt onderscheidende ETFs tegen relatief lage kosten. Als familiebedrijf zet het de belangen van zijn
klanten tijdens de gehele cyclus van de markt op de eerste plaats. Sinds oprichting in 1955 is VanEck
gedreven door het aanbieden van innovatie beleggingsstrategieën die het rendement en risico van
beleggingsportefeuilles kunnen optimaliseren. Zo was het een van de eerste vermogensbeheerders die
beleggers toegang gaf tot wereldwijde aandelenmarkten, goud, opkomende markten via fondsen en ETFs.
VanEck beheert momenteel ca. 65 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam,
Frankfurt, Madrid, Pfäffikon (Zwitserland), Sydney en Shanghai.
Nadere informatie over VanEck en zijn producten vindt u op www.vanecketfs.nl / www.vaneck.com
*Per: 30 november 2020

Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en mag alleen worden doorgestuurd naar (potentiële) beleggers in Nederland.
Deze informatie is afkomstig van VanEck Investments Ltd, een UCITS-beheermaatschappij onder Iers recht en onder toezicht
van de Central Bank of Ireland. Het vestigingsadres van VanEck Investments Ltd is 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
Ierland. 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 Investments Ltd en de aan VanEck Investments Ltd
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 Investments Ltd, de beheermaatschappij van VanEck Vectors SemiconductorTM UCITS ETF (de "ETF"), een
subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij die is geregistreerd bij de Central Bank of
Ireland (CBI). VanEck Investments Ltd heeft het beleggingsbeheer van de ETF gedelegeerd aan VanEck Asset
Management B.V., een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en 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 lokale informatieverstrekker
Computershare Investor Services PLC of bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende
gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.
De MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped 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
VectorsTM Semiconductor 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.
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.
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