
 
  
 

 

Persbericht 

 

VanEck introduceert nieuwe Global Wide Moat ETF 

 De VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF stelt beleggers in staat 

om wereldwijd te beleggen in bedrijven met lange termijn concurrentievoordelen. 

 De kostenefficiënte ETF biedt een intelligent smart beta-alternatief voor wereldwijde 

aandelenbeleggingen.  

Amsterdam, 9 juli 2020 – ETF-aanbieder VanEck maakt bekend dat de VanEck Vectors 

Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF is goedgekeurd voor distributie in Nederland en sinds 

vandaag verhandelbaar is op de Londense en de Duitse beurzen. Met deze ETF voegt VanEck een 

nieuwe aandelen-ETF toe aan haar productenpalet. 

De VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF stelt beleggers in staat om 

wereldwijd te investeren in bedrijven met lange termijn concurrentievoordelen. “Investeerders 

krijgen toegang tot een intelligente beleggingsstrategie middels een kostenefficiënte en 

transparante ETF-oplossing", zegt Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck.  

“Voor de Moat-strategie gebruiken we uitsluitend de Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM 

", legt Martijn Rozemuller uit. “Deze index heeft blootstelling aan aandelen van bedrijven waarvan 

Morningstar denkt dat ze zich met een "brede economische slotgracht" (Moat is Engels voor 

slotgracht) kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Dergelijke "slotgrachten" bestaan uit 

kostenleiderschap, schaalvoordelen, netwerkeffecten, hoge overstapkosten of immateriële activa. 

Daarnaast moet het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd zijn om opgenomen te worden in de index.”  

Intelligente ETF weg van de klassieke standaardoplossingen 

 "Dankzij zijn smart beta-strategie biedt onze nieuwe Global Wide Moat ETF een interessant 

alternatief voor de wereldwijde aandelenbenchmark MSCI World. De Morningstar® Global Wide 

Moat Focus IndexSM heeft de MSCI World Index met 3,97 procentpunten overtroffen sinds zijn 

introductie op 23 april 2018", aldus Rozemuller (geannualiseerd rendement, gegevens per 25-06-

2020). 

De ETF selecteert bedrijven van over de hele wereld. De ETF is een wereldwijde variant van de 

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF die VanEck in 2015 lanceerde. De ETF is 

volledig replicerend, zonder effectenuitleen en heeft momenteel lopende kosten van 0,52 procent 

per jaar. 

Beleggers moeten zich echter ook bewust zijn van de risico's van een investering: de waarde van 
de door de ETF aangehouden effecten kan dalen als gevolg van de algemene markt- en 
economische omstandigheden. De ETF kan een relatief groot deel van zijn vermogen in een kleiner 
aantal aandelen investeren. 



 
  
 

 

ETF VanEck Vectors Morningstar Global Wide 

Moat UCITS ETF 

Indexnaam Morningstar® Global Wide Moat Focus 
IndexSM 

ISIN IE00BL0BMZ89

Ticker Xetra / Bloomberg VVGM / VVGM GY 

Beheermaatschappij VanEck Investments Limited 

Beleggingsbeheerder VanEck Asset Management B.V. 

Vestigingsland Ierland 

Basisvaluta  USD 

Indexaanbieder Morningstar, Inc 

Rebalancing Halfjaarlijks, per kwartaal gespreid 

Productstructuur Fysiek (Volledige replicatie) 

Datum introductie 7 juli 2020 

Total Expense Ratio (TER) 0,52 % p.a. 

Gebruik van opbrengsten Herbelegging 

Effectenuitleen Nee 

 

Contactpersoon voor de media: 

Sander Zboray, Hoofd Marketing 

06-4560 1958 

szboray@vaneck.com  
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Over VanEck: 
Sinds oprichting in 1955 wordt VanEck gedreven door innovatie en staat het bekend om intelligente, 

toekomstgerichte beleggingsstrategieën. De asset manager beheert momenteel ca. 54 miljard USD* 

wereldwijd, waaronder ETFs, actief beheerde fondsen en institutionele accounts. 

Met wereldwijd meer dan 90 ETFs biedt het bedrijf een omvangrijke portefeuille die talrijke sectoren, 
beleggingcategorieën en smart beta-strategieën omvat. VanEck was een van de eerste asset managers die 
beleggers toegang tot wereldwijde markten bood. Het doel was altijd nieuwe trends en beleggingscategorieën 
op te sporen – zoals goud (1968), opkomende markten (1993) en ETFs (2006). Deze hebben tot op heden de 
gehele beleggingsbranche beïnvloed. 

Het hoofdkantoor van VanEck is gevestigd in New York Cit. Het beschikt over vele andere locaties wereldwijd 
waaronder vestigingen in Frankfurt, Madrid, Pfäffikon (Zwitserland), Amsterdam, Sydney en Shanghai. 

*Per: 30 juni 2020 

Nadere informatie over VanEck en de fondsen vindt u op vanecketfs.nl  

 

Belangrijke informatie:  

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en mag alleen aan Nederlandse (potentiële) beleggers worden gedistribueerd. Het is geen 

aanbod om een effect te kopen of verkopen, inclusief financiële instrumenten, producten of diensten die door gelieerde bedrijven van 

VanEck (“VanEck“) worden gesponsord. Aan beleggingen zijn risico's verbonden, waarbij ook een mogelijk kapitaalverlies niet kan 

worden uitgesloten. Beleggers dienen de verkoopprospectus en de belangrijke informatie voor beleggers te lezen voordat ze in een 

fonds beleggen. Deze zijn beschikbaar in het Engels en andere talen en kunnen gratis worden gedownload op www.vaneck.com. De 

waardeontwikkeling in het verleden is geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit geldt ook voor historische marktrendementen. 

De verstrekte informatie vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Bepaalde uitspraken in dit artikel kunnen prognoses, 

voorspellingen of andere toekomstgerichte uitspraken zijn, die niet de werkelijke resultaten weerspiegelen, op het moment van dit bericht 

geldig zijn en zonder aankondiging vooraf kunnen worden gewijzigd. De waarde van de activa van ETFs kan vanwege de 

beleggingsstrategie sterk schommelen. Als de onderliggende index aan waarde verliest, verliest ook het ETF aan waarde. VanEck 

Investments Ltd., de icbe-beheermaatschappij van VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (het “Fonds“), is een icbe 

volgens Iers recht, die bij de Central Bank of Ireland is geregistreerd. VanEck Investments Ltd. droeg het activabeheer voor het fonds 

over aan VanEck Asset Management B.V., een icbe-beheermaatschappij volgens Nederlands recht, die bij de Nederlandse Autoriteit 

Financiële Markten is geregistreerd. Het fonds is bij de Central Bank of Ireland geregistreerd en volgt een aandelenindex. 

De Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSMMorningstar is gecreëerd en wordt beheerd door Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. 

sponsort, verkoopt, promoot de VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF niet en draagt geen aansprakelijkheid met 

betrekking tot deze ETF. Morningstar is een geregistreerd handelsmerk van Morningstar, Inc. Morningstar Global Wide Moat Focus 

Index is een handelsmerk van Morningstar, Inc. 

Informatie van MSCI is niet bedoeld als advies of aanbeveling om een bepaalde beleggingsbeslissing te nemen of om van een bepaalde 
beleggingsbeslissing af te zien en mag dan ook niet als zodanig worden opgevat. Historische gegevens en analyses mogen niet worden 
opgevat als een indicatie of garantie voor toekomstige rendementen. MSCI, alle aan MSCI gelieerde bedrijven en alle personen zijn 
betrokken bij het samenstellen, berekenen of opstellen van MSCI-informatie (samen de 'MSCI-partijen'), wijzen uitdrukkelijk alle 
garanties met betrekking tot deze informatie van de hand (inclusief, zonder beperking, garanties ten aanzien van de originaliteit, 
nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder iets af te doen 
aan het voorgaande, is geen enkele MSCI-partij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, punitieve of 
gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving), of voor enige andere schade. (www.msci.com). 
 

http://www.vaneck.com/
http://www.msci.com/

