
1. Waarom zou je beleggen in cryptocurrencies? 
Waar het bij cryptocurrencies in feite om gaat, is de on-
derliggende blockchain-technologie. Blockchain voorziet 
in het vrij uitwisselen van waarde, vergelijkbaar met het 
internet dat voorziet in het vrije verkeer van informatie. En 
zoals internet sinds haar opkomst in de jaren negentig heeft 
gezorgd voor revolutionaire innovaties, verwachten wij dat 
blockchain-technologie ook dergelijke disruptieve innovaties 
teweeg zal brengen in de komende jaren. 

Bij blockchain denkt men doorgaans meteen aan Bitcoin. 
Maar wat de meeste mensen niet weten is dat er inmiddels 
meer dan duizend verschillende cryptocurrencies, ook wel 
tokens genoemd, bestaan. Deze tokens hebben stuk voor 
stuk hun eigen karakteristieken en functionaliteiten. 

Blockchain-technologie maakt het mogelijk om waarde 
digitaal uit te drukken en vrij uit te wisselen. Dit is een revo-
lutionaire vinding omdat wanneer je iets van waarde digitaal 
opslaat, er altijd het risico bestaat van valse kopieën. Iets 
dat is opgeslagen in de blockchain kan niet worden vervalst, 
de opgeslagen gegevens zijn onveranderlijk. Daarom is 
de technologie uitermate geschikt voor het opslaan van 
waarde.

Wereldwijd zijn allerlei bedrijven bezig met het ont-
wikkelen van nieuwe innovatieve diensten en producten 
gebaseerd op deze nieuwe technologie. We staan nog maar 
aan de vooravond van de ontwikkelingen. Daarom verwach-
ten wij een enorme groei in deze markt. En dat is waarom 
cryptocurrencies als belegging interessant zijn. 

2. Maar wat hebben cryptocurrencies dan precies met 
blockchain te maken?
Dat hangt samen met het decentrale karakter van block-
chains. Blockchain-technologie brengt, naast de digitale 
opslag en vrije uitwisseling van waarde, namelijk ook met 
zich mee dat er hierdoor geen behoefte meer is aan een 
centrale partij die de transacties verifieert en autoriseert, 
zoals banken dat nu nog doen. Transacties hoeven dus niet 
langer centraal te worden beheerd. Dit noemen we een 
decentraal systeem.

Cryptocurrencies kunnen verschillende typen van waarde 
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf. 
In zo’n geval kun je een cryptocurrency zien als een aandeel 
in een decentraal bedrijf dat is gebouwd op een decentra-
le blockchain, zoals bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. De 
cryptocurrency kan dan ook periodiek dividend uitkeren. En 
vergelijkbaar met een aandeel zal de koers van de cryp-
tocurrency fluctueren met de prestaties van het decentrale 
bedrijf, project of dienst.

3. Wat voor beleggingsstrategie hanteert Cyber Capital?
Cyber Capital beheert een gedifferentieerde portefeuille be-
staande uit meer dan 50 cryptocurrencies en doet haar be-
leggingen op basis van fundamentele analyse. Dat betekent 
dat wij een cryptocurrency eerst helemaal doorgronden al-
vorens erin te investeren. Zoals gezegd zijn er tegenwoordig 
meer dan 1.500 tokens in omloop en daar komen er iedere 
dag tientallen bij. Dat zijn geenszins allemaal waardevolle 
projecten. Het is de kunst om de pareltjes er tussenuit te 
vissen. Onze filosofie is dat een goed project op termijn in 
waarde zal gaan stijgen. Dat is ook de reden dat wij onze 
investeerders een termijn van 3 tot 5 jaar aanraden.

Door onze vergaande specialistische kennis zijn wij in sta-
at te beoordelen of de technologie van een cryptocurrency 
goed in elkaar zit. We kijken dan bijvoorbeeld naar het 
governance-model en de mate van decentralisatie. Maar 
ook kijken we naar meer klassieke vraagstukken, zoals de 
waardepropositie; zal er op termijn überhaupt wel vraag zijn 
naar wat de specifieke cryptocurrency beoogt te creëren? 

Wij zijn dus geen handelaren, gaan niet short en volgen 
ook geen index. We beschikken over een heel aantal cryp-
to-specialisten uit verschillende disciplines. Blockchain-ken-
nis is de toegevoegde waarde van Cyber Capital en dat zou 
zich op termijn moeten vertalen in een goed rendement. 
Afgelopen jaar om precies te zijn 5923%. De gehele crypto-
markt deed toen zo’n 2300% (CRIX). Cyber Capital heeft de 
markt toen dus met 150% verslagen. 

4. Waarom investeren via een fonds?
Hoewel er steeds meer mensen zijn die zelf cryptocurren-
cies bezitten, is succesvol beleggen toch echt iets anders. 
Onze cliënten hebben eenvoudigweg de tijd niet om continu 
de markt te volgen. Onze portefeuille bestaat uit meer dan 
vijftig verschillende crypto’s. Dat in je eentje bijhouden is 
welhaast onbegonnen werk.

Daarnaast moet je goed nadenken over beveiliging. Cryp-
tocurrencies zijn, net zoals cash geld, namelijk echt weg als 
je ze kwijt bent. Omdat er bij de opslag of transactie geen 
bank meer betrokken is, kan je ook bij niemand terecht als 
je iets kwijt bent of als er iets is misgegaan. Beveiliging is 
dan ook een van de primaire aandachtspunten van Cyber 
Capital. Wij gebruiken de meest geavanceerde technieken 
om onze cryptocurrencies op te slaan. Voor meer dan 80% 
van onze assets onder beheer geldt dat ze zijn opgeslagen 
in cold storage. Dat betekent dat het praktisch onmogelijk 
is om hier via de digitale weg ongewenst toegang toe te 
krijgen. 

Ook voorziet het fonds in een hoge mate van gemak. 
Beleggers kunnen bij ons eenvoudig met euro’s instappen, 
wij doen vervolgens de rest. Met onze wekelijkse in- en 
uitstapmomenten (iedere woensdag) verschaffen wij onze 
beleggers maximale liquiditeit. 

5. Wie zijn jullie beleggers? 
Dat zijn zowel particuliere als professionele beleggers die 
bereid zijn minimaal 100.000 euro bij ons te investeren. Het 
zijn zij die doorzien dat dit wel eens een interessante be-
leggingsklasse zou kunnen worden. Doorgaans zie je dat ze 
een deel van hun beleggingsportefeuille in cryptocurrencies 
willen onderbrengen. Op basis van de historische cijfers is 
dat overigens beslist geen gek idee gebleken. Het afgelopen 
jaar hebben cryptocurrencies aanzienlijk beter gepresteerd 
dan iedere andere beleggingsklasse. Ook vertonen ze een 
enorm lage correlatie met meer klassieke beleggingsobjec-
ten, wat ze aantrekkelijk maakt als diversificatie voor iedere 
beleggingsportefeuille. Mochten mensen daar vragen 
over hebben dan zijn ze van harte welkom om eens langs 
te komen. Dat kan uiteraard op basis van een persoonlijk 
gesprek, maar ook organiseren wij maandelijkse informatie-
avonden op ons kantoor in Amsterdam. Geïnteresseerden 
kunnen zich via onze website inschrijven, dan krijgen ze van 
ons zowel de fondsdocumentatie als een uitnodiging voor 
een informatieavond.

BELEGGEN IN  
CRYPTOCURRENCIES
Cryptocurrencies staan bij particuliere en professionele beleggers steeds meer 
in de belangstelling als beleggingsobject. En niet zonder reden. Negen jaar na 
de introductie van Bitcoin worden ruim 1.500 verschillende cryptocurrencies 
verhandeld op online beurzen. De totale marktwaarde daarvan schommelt op 
dit moment rond 350 miljard euro. Cyber Capital is een Nederlandse vermo-
gensbeheerder die zich als een van de eerste financiële specialisten volledig 
heeft toegelegd op beleggen in cryptocurrencies. 
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