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VERSTAND van
cryptocurrencies
Cryptocurrencies zoals bitcoin en ethereum worden steeds
populairder bij particuliere en professionele beleggers.
Negen jaar na de introductie van bitcoin worden ruim 1.500
verschillende crypto’s verhandeld op online beurzen, met een
totale geschatte waarde van 350 miljard euro. Boudewijn
Rooseboom en Justin Bons zijn oprichters van Cyber Capital, een
van de eerste Nederlandse vermogensbeheerders die zich met
financieel specialisten volledig heeft toegelegd op beleggen in
cryptocurrencies.
Wat is nou precies een blockchain?
,,Blockchain-technologie maakt het
mogelijk om waarde digitaal uit te
drukken en vrij uit te wisselen”, zegt
Rooseboom. ,,Vergelijkbaar met het
internet dat voorziet in vrij verkeer
van informatie. Als je iets van waarde
digitaal opslaat, heb je ‘t risico van
valse kopieën. Dat is goed te zien
in de entertainment-industrie, waar
muziek en films continu worden gedupliceerd. Iets wat 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. Want in tegenstelling
tot informatie (internet), kan iets van
waarde niet zomaar op meerdere
plaatsen tegelijk zijn (blockchain).
Daarom leent de blockchain zich ook
uitstekend voor het tegengaan van
bijvoorbeeld fraude bij verkiezingen
of een financiële administratie van
een bedrijf of overheid. En wat denk
je van een onvervalsbare digitale
identiteit?”

Waarom zijn er zoveel verschillende cryptocurrencies?
Bons: ,,De meeste mensen zijn bekend
met bitcoin, maar wat zij niet weten is
dat er meer dan duizend verschillende
cryptocurrencies, ook wel tokens genoemd, bestaan. Deze tokens hebben
hun eigen karakteristieken en functionaliteiten. De term ‘cryptocurrency’
is in die zin ook ietwat misleidend
omdat de meeste tokens helemaal
geen betaalmiddel of currency zijn.
Cryptocurrencies kunnen verschillende typen van waarde vertegenwoordigen. Dat kan uiteraard om geld gaan,
maar dat kan ook heel goed een huis
of een aandeel zijn.”

Waarom zijn cryptocurrencies
interessant als beleggingsobject?
,,Een cryptocurrency kan functioneren
als een aandeel in een decentraal bedrijf dat is gebouwd op een decentrale
blockchain, zoals bijvoorbeeld bitcoin
of ethereum”, zegt Rooseboom. ,,De
cryptocurrency kan dan ook periodiek
dividend uitkeren. Vergelijkbaar met
een aandeel zal de koers van de cryptocurrency fluctueren met de prestaties van het bedrijf, project of dienst.
Dit maakt dat sommige cryptocurrencies meer kans van slagen hebben dan

andere. Overigens geldt dit beslist niet
voor alle cryptocurrencies. Er zijn
velerlei types en varianten met zeer
uiteenlopende business-modellen.
Wereldwijd zijn, veelal jonge, bedrijven bezig met het ontwikkelen
van nieuwe innovatieve diensten en
producten, gebaseerd op deze technologie. In de jaren 90 zorgde internet
voor revolutionaire innovaties en wij
verwachten dat de blockchain-technologie die ook teweeg zal brengen. Dat
is waarom cryptocurrencies als belegging interessant zijn. Onze filosofie
is dat een goed project op termijn in
waarde zal gaan stijgen. Al die 1.500
tokens zijn echt niet allemaal waardevolle projecten. Het is de kunst om
de pareltjes er tussenuit te
vissen.”

Maar hoe selecteer
je die pareltjes?
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Bons lacht geheimzinnig, maar steekt
dan van wal: ,,De
cryptocurrency-markt
is nog jong en relatief
klein, dat maakt het
bijzonder inefficiënt en
gevoelig voor manipulaties.
Het is als het ware nog een groot
Wilde Westen, waarin het beslist niet
eenvoudig is om de juiste keuzes te
maken. Er zijn wat ons betreft heel
wat projecten in omloop waar wij de
toegevoegde waarde niet van inzien.
Ook zien we veel projecten die wellicht best interessant kunnen zijn,
maar waarbij de blockchain onjuist
wordt toegepast of waar wat ons
betreft helemaal geen blockchain voor
nodig is. Het label blockchain wordt
momenteel namelijk niet zelden
gebruikt om een bepaald initiatief wat
meer cachet te geven. De vraag is natuurlijk of dat daadwerkelijk waarde
toevoegt.
Wij doen onze beleggingen op basis
van fundamentele analyse. Dat betekent dat wij een cryptocurrency eerst
helemaal doorgronden alvorens erin
te investeren. Door onze vergaande
specialistische kennis zijn wij in staat
te beoordelen of de technologie van
een cryptocurrency goed in elkaar
zit. We kijken dan bijvoorbeeld naar
de software, het governance-model
en de mate van decentralisatie. Maar
ook kijken we naar meer klassieke
vraagstukken, zoals de waardepro-

positie; zal er op
termijn überhaupt
wel vraag zijn naar wat
de specifieke cryptocurrency beoogt te creëren?”

Wat kunnen we verwachten voor
de aankomende maanden?
,,Financieel toezicht is momenteel
een belangrijk thema”, weet Rooseboom. ,,Cryptocurrencies zijn op dit
moment nog ongereguleerd. Dat wil
zeggen dat de financiële toezichthouders - in Nederland de AFM en de
DNB - vooralsnog geen toezicht uitoefenen op cryptocurrencies. Vanuit
Amerika klinkt echter steeds harder
de roep om toezicht. Hoe dat er
precies uit moet gaan zien is vooralsnog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk
beginnen ze nog dit jaar bij de online
crypto-beurzen, waar cryptocurrencies kunnen worden aangekocht en
verkocht. Die zullen meer moeten
doen om hun klanten te identificeren.
Ook verwachten wij dat er kritischer
naar ICO’s (Initial Coin Offering) zal
worden gekeken. Wat ons betreft niet
onterecht. Dit kan vergaande gevolgen voor de waarde van bepaalde
cryptocurrencies met zich meebrengen. Omdat wij de ontwikkelingen
op de voet volgen, zijn wij in staat
díe munten te selecteren die mogelijk

kunnen profiteren van de nieuwe
regelgeving.”

Wie zijn jullie beleggers?
,,Dat zijn zij die doorhebben dat dit
weleens een interessante beleggingsklasse zou kunnen worden”, zegt
Bons ,,Over het algemeen zie je dat ze
een deel van hun beleggingsportefeuille in cryptocurrencies willen onderbrengen. Er zijn steeds meer mensen
die zelf cryptocurrencies bezitten,
maar succesvol beleggen is toch echt
iets anders. Onze cliënten hebben
eenvoudigweg de tijd niet om continu
de markt te volgen. Daarnaast moet
je goed nadenken over beveiliging.
Cryptocurrencies 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. Wij gebruiken de meest
geavanceerde technieken om onze
cryptocurrencies op te slaan. Dat betekent dat het praktisch onmogelijk is
om hier via de digitale weg ongewenst
toegang toe te krijgen.”
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