
 

 

 
 
Beleggen in cryptovaluta’s zonder grote risico’s te lopen 

 
 
Het klinkt misschien wat overdreven, maar de wereld van beleggers is in de ban van wat 
heet de cryptovaluta’s. Namen als Bitcoin, Ethereum en Dogecoin klinken heel veel 
beleggers vandaag de dag bekend in de oren. Menig belegger probeert een graantje mee te 
pikken van de huidige gekte. Dat is goed te begrijpen, want met een beetje geluk wordt de 
belegger rijk. Daar staat tegenover dat beleggen in cryptovaluta’s erg risicovol is. Het is om 
te beginnen een erg volatiele vorm van beleggen. Koersen schieten omhoog en omlaag. Het 
is ook een erg speculatieve aangelegenheid, want er is nog maar amper regelgeving of 
toezicht. Zolang dat niet het geval is, loopt de belegger het grote risico zijn inleg te zien 
verdampen. 
 
Crypto aandelen 
De aantrekkingskracht van de Bitcoin en al die andere munten lijkt echter alleen maar toe te 
nemen. Wat kan de bedachtzame belegger doen? Zijn er mogelijkheden om toch een 
graantje mee te pikken zonder onverantwoord risico? Het goede nieuws is, dat die 
mogelijkheden inderdaad bestaan. Een reële mogelijkheid is om te beleggen in wat heet 
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crypto stocks. Dan zijn aandelen van bedrijven die indirect te maken hebben met 
cryptovaluta’s.  
 
Denk bijvoorbeeld aan Tesla. Nog niet zolang geleden heeft het bedrijf van Elon Musk $ 1,5 
miljard geïnvesteerd in Bitcoin. De Ceo, Elon Musk, laat zich ook bij herhaling positief uit 
over virtuele munten als Bitcoin en  Dogecoin. Musk heeft al eerder gezegd te overwegen 
om Bitcoins als betaling te accepteren. Daar is het tot dusverre nog niet echt van gekomen, 
maar dat lijkt meer een kwestie van tijd te zijn. 
 

1. Tesla K/W:  Koers: $ 711,20  Koersdoel:  $1.200 (+ 68,8%) 
(26-08-2021) 
 

 
 
Denk ook aan een bedrijf als Square. Dit digitale betalingsplatform belegt in virtuele munten. 
Het staat de gebruikers van zijn platform toe om crypto ’s te gebruiken voor het doen van 
betalingen.  
 
Square heeft tot dusverre een hobbelig jaar achter de rug, maar lijkt het pad omhoog weer 
gevonden te hebben. Dat is vooral te danken aan de overname van het Australische 
Afterpay. Dit bedrijf biedt de platformbezoekers Buy now, pay later mogelijkheden. Het 
platform had bij overname al 16 miljoen klanten. 
 
Square zag zijn omzet over het 2de kwartaal van 2021 vergeleken met 2020 met maar liefst 
143% groeien naar een waarde van $ 4,68 miljard. Het transactievolume groeide van $ 22,8 
miljard in 2020 naar $ 42,8 miljard in het 2de kwartaal van 2021. 
 

2. Square K/W: 112,57  Koers: $ 267,57 Koersdoel: $ 380 (42,3%) 
(26-08-2021) 
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En dan is er nog Nvidia. Dit bedrijf maakt grafische halfgeleiders (GPU’s) die algemeen 
gebruikt worden voor het mijnen van virtuele munten. De chipproducent maakt een goed 
jaar. De vraag naar grafische halfgeleiders is groot dankzij de groei en bloei van video games, 
het gewicht van Artificial Intelligence en de belangstelling voor het mijnen van virtuele 
munten. 
 
De cijfers over het 2de kwartaal mogen er zijn. De omzet steeg met 68% ten opzichte van een 
jaar eerder en kwam uit op $ 6,33 miljard. De winst per aandeel explodeerde met 89% naar 
$ 1,04. Vooral de vraag uit de hoek van de gaming industrie was sterk met een groei van 
85%. De vraag naar halfgeleiders voor virtuele munten daalde echter met 33% en dat was 
meer dan verwacht. Nvidia is daarom terughoudend in zijn verwachtingen voor dit type 
halfgeleiders. De vraag is te volatiel. 
 

3. Nvidia  K/W: 79,36  Koers: $ 222,13 Koersdoel: $ 300,- 
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Voor de goede orde, geen van deze bedrijven richt zich exclusief op de wereld van de 
virtuele munten. Het vormt echter wel een factor van belang in de bedrijfsvoering. Mocht 
het zover komen dat virtuele munten algemeen geaccepteerd worden, dan ligt het voor de 
hand dat deze bedrijven daar profijt van zullen hebben. 
 
Een minder bekende naam is Microstrategie (MSTR), een bedrijf gespecialiseerd in het 
aanbieden van business intelligence en Clouddiensten. Het is een platform dat bedrijven 
helpt  bij het ontwikkelen van Cloud-based apps. Microstrategy heeft een groot belang in 
Bitcoins ter waarde van enkele miljarden. De nauwe band tussen het bedrijf en de Bitcoin is 
af te lezen aan de koersontwikkeling. Die gaat op en neer met de koers van  de Bitcoin. 
 

4. Microstrategy  K/W: 115,03X  Koers: $ 700.0  Koersdoel: $ 950 
(+35,7%) (25-08-2021) 
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Er zijn uiteraard ook bedrijven die met hun blockchaintechnologie of anderszins een bijdrage 
leveren aan het groeien van de markt voor cryptovaluta’s. 
Een zo’n bedrijf is Marathon Digital Holdings (MARA). Marathon verschaft het 
computervermogen om bijvoorbeeld Bitcoins te mijnen. Dat mijnen bestaat uit het doen of 
valideren van transacties. De snelheid waarmee een digitale currency miner zijn transacties 
volvoert heet hash rate. Hoe hoger de hash rate, hoe meer omzet de mijnbouwer genereert. 
 
Marathon wordt voor zijn mijnen betaald in Bitcoins. Die kan het dan verkopen om zo omzet 
te genereren om zo weer zijn activiteiten te betalen. Marathon investeert zwaar in zijn 
mining capacity. De bedoeling is dat het bedrijf in 2022 tussen de 55 – 60 Bitcoin per dag kan  
mijnen. 
 

5. Marathon Digital Holdings (MARA) K/W: 13,43 Koers: 37,98 Koersdoel: $ 54,- 
(+42,2%) (25-08-2021) 
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Een concurrent van MARA is Riot Blockchain( RIOT). Ook dit bedrijf is een Bitcoin miner. Het 
heeft de beschikking over 24.000 Antminer rigs en een hash rate capacity van 2.4 miljard 
miljard berekeningen per seconde. In het eerste kwartaal mijnde RIOT 491 Bitcoins. Dat is 
bepaald niet overdonderend. Mara produceerde alleen al in de maand juli 442 Bitcoins. In 
tegenstelling tot concurrent MARA heeft RIOT al wel een positieve bruto marge. Die bedroeg 
over het 1ste kwartaal 67,7% tegenover een negatieve marge van MARA van -498,9%. 
 
De praktijk laat ook in dit geval zien dat RIOT erg gevoelig is voor het wel en wee van de 
Bitcoin. In juli van dit jaar daalde de koers van de Bitcoin met 12%, maar die van RIOT 
kelderde met 30%. Daarna volgde herstel, alhoewel minder sterk dan dat van de Bitcoin. 
 

6. RIOT Blockchain K/W: 24,92X  Koers: 37,63 Koersdoel: 47,80 (+25,9%) 
(25-08-2021) 
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Een speler van een heel andere aard is Galaxy Digital (BRPHR). We hebben hier te maken 
met een broker-dealer die zich onder meer bezig houdt met crypto investment 
management, trading, custody en mining. Het bijzondere van Galaxy is dat het een 
gediversifieerd bedrijf is en dat het grote, traditionele financiële instellingen als klant en 
partner heeft. 
 
Galaxy is een aantrekkelijke belegging voor diegenen die wel crypto exposure willen, maar 
niet blind zijn voor de volatiliteit en potentiële disruptie van deze blockchaintechnologie.  
Galaxy biedt zijn diensten aan op het gebied van digital assets. Zodoende is het bedrijf 
verzekerd van twee niet onaanzienlijke inkomstenbronnen. De eerste vloeit voort uit de 
diensten die Galaxy aanbiedt aan traditionele financiële instellingen op het gebied van 
crypto. De tweede is te danken aan de prijsbewegingen van de crypto zelf. 
 

7. Galaxy Digital (BRPHR) K/W: Koers: $ 17,74  Koersdoel: $24,44 
(+37,8%) (25-08-2021) 
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Waar broker-dealers, zoals Galaxy Digital actief zijn, daar horen ook cryptobeurzen te 
functioneren. Die zijn er meerdere. Een belangrijke speler op dit terrein is Coinbase Global. 
Het is sinds 2020 beurs genoteerd en maakt een onstuimige groei door. Op het platform van 
Coinbase kan gehandeld worden in cryptovaluta’s als Bitcoin, Ethereum en Litecoin. De 
virtuele munten kunnen er ook opgeslagen worden.  
Over het 2de kwartaal van dit jaar liet Coinbase een zeer snelle groei zien. De omzet steeg 
van $ 1,59 miljard in het 1ste kwartaal naar S 2,03 miljard. De netto winst verdubbelde naar  
$ 1,60 miljard en het aantal Monthly Transacting Users (MTU) steeg van 6,1 miljoen naar 8 
miljoen.  
 
Een groot pluspunt van Coinbase Global is, dat het niet gevoelig is voor de prijs van de 
cryptovaluta’s. Een groot deel van de winst is te danken aan de fees die het ontvangt voor 
het doen van transacties. Het aantal cryptotransacties groeit met de dag. Het handelsvolume 
bedroeg over het 2de kwartaal 462 miljard tegen $ 335 miljard over het 1ste. 
 
Tenslotte, Coinbase leunt bepaald niet rustig achterover. Het platform werkt hard aan de 
diversificatie van zijn product. Het wil een crypto ecosysteem bouwen naar het voorbeeld 
van de dienstverlening van Amazon Prime. Dat moet meer gebruikers aantrekken ook al is 
de beprijzing aan de hoge kant. De dienstverlening moet een duidelijke meerwaarde bieden. 
Die nieuwe dienstverlening slaat niet alleen aan bij particuliere beleggers, maar ook bij 
institutionele partijen als hedgefunds. 
 

8. Coinbase Global K/W: 32,19  Koers: $256,77  Koersdoel: $ 370,67 
(+47,8%) (26-08-2021) 
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Disclaimer en Algemene voorwaarden 

Heraclitus Media (eigenaar van website De Kritische Belegger , 

dekritischebelegger.nl) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 

onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch 

voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of 

inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals 

storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het 

verstrekken van informatie of diensten door Heraclitus Media of door u 

aan Heraclitus Media middels een website van Heraclitus Media of 
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anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Heraclitus Media 

geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als 

gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door 

of namens Heraclitus Media via deze website. Heraclitus Media 

aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites 

waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Heraclitus Media levert een dienst waarvoor u betaalt. Eenmaal 

betaalde gelden voor onze dienst zijn op uw verzoek nooit eenzijdig 

terug te vorderen. 

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op 

deze website is (intellectueel) eigendom van Heraclitus Media, tenzij 

anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden 

gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van 

deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of 

anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke 

vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Heraclitus 

Media. 

Heraclitus Media garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of 

andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat 

ontvangen of verwerken daarvan. 

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet 

volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van 

toepassing blijven. 

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse 

recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen Heraclitus Media 

en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen 

worden beslecht door een bevoegde rechter. 

Geen Vermogensbeheer of Vermogensadvies 
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Wij zijn geen vermogensbeheerders noch geven wij adviezen. Heraclitus 

Media levert signalen via internet. De content is niet bedoeld als 

beleggingsadvies. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. 

Op alle content zijn onze disclaimer en Algemene voorwaarden van 

toepassing. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst. 

Wij geven geen enkele garantie dat het afsluiten van een abonnement 

en/of het gebruiken van informatie op deze site tot winst of verlies zal 

leiden. 

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

activiteiten die worden ondernomen op basis van de geboden 

informatie. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor 

eventuele koersverliezen die geleden worden als gevolg van het 

gebruiken van informatie als gevolg van afgesloten abonnementen. 

De Klant is volledig bekend met de risico’s van CFD-handel en ook 

bereid die risico’s zelf te willen dragen. Hij of zij verklaart Heraclitus 

Media niet aansprakelijk te zullen stellen voor verliezen. Bij handelen 

met CFD’s kunnen de verliezen groter zijn dan uw inleg. 

Handelen (traden) of volgen van trades is geheel voor eigen risico. 

Handel nooit te groot of met (geleend) geld dat u niet kunt missen. U 

kunt in principe al het geld kwijtraken en in sommige gevallen 

(bijvoorbeeld bij een margin call) nog meer. Zorg er te allen tijde voor 

dat u voldoende margin (cash) hebt op uw account om margin calls te 

voorkomen. Dit is uitdrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de 

cliënt. 

Heraclitus Media  is nimmer aansprakelijk voor risicomanagement, 

accountmanagement, money management en margin calls in de 

accounts van cliënten. U blijft zelf geheel verantwoordelijk voor uw 

eigen rekening. Alle informatie op de site en in de informatieproducten 

en e-mails is met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Het 

https://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/disclaimer/
https://www.dekritischebelegger.nl/wp-content/uploads/2009/03/algemene-voorwaarden-heraclitus-media.pdf
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handelen in CFD’s is echter geen exacte wetenschap. Ook hebben wij 

geen glazen bol om de toekomst te voorspellen. Door welke 

omstandigheid dan ook kan de markt een andere kant op bewegen dan 

verwacht of gewenst. 

Heraclitus Media aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor 

de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze 

of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de 

onmogelijkheid van gebruik door bijvoorbeeld technische storingen), 

het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van 

informatie. De waarde van beleggingen kan fluctueren. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 

toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging 

financiële risico’s verbonden zijn. Door u in te schrijven als lid gaat u 

uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. 

We raden u aan om in ieder geval met geld te handelen dat u kunt 

missen, dus niet met geld dat u nodig heeft voor uw dagelijks bestaan. 

Hou tevens rekening met de margin verplichting. 

De resultaten die wij dagelijks publiceren op deze website zijn uit het 

verleden, en bieden uiteraard geen garantie voor resultaten in de 

toekomst. 

Copyright 

Het is verboden de signalen beschikbaar te stellen aan derden. 

Heraclitus Media is eigenaar van de website De Kritische Belegger. Het 

stelt zich ten doel om beleggers te informeren. 

Elke klant is gehouden om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de 

hem of haar verstrekte informatie. Ook dient een klant zich te houden 

aan de regels zoals die gelden in het normale zakelijke verkeer. Het is 
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elke abonnee verboden om de informatie/data verkregen via ons 

abonnement door te geven aan derden, al dan niet tegen betaling, 

tenzij daarvoor met ons een aanvullende overeenkomst is gesloten, dan 

wel door ons toestemming is verleend, in beide gevallen schriftelijk. 

Schriftelijk kan in dit geval ook een door ons gewaarmerkt e-mailbericht 

zijn. Indien blijkt dat een abonnee toch deze gegevens doorgeeft aan 

anderen of derden kan Heraclitus Media terstond de doorzending van 

signalen beëindigen. In dat geval vindt geen restitutie van 

abonnementsgelden plaats. Ook kunnen juridische stappen 

ondernomen worden. 

Betrouwbaarheid informatie 

De data die Heraclitus Media verzendt steunt op betrouwbare bronnen 

maar de juistheid ervan kan niet gegarandeerd worden. Wij aanvaarden 

geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u realiseert naar 

aanleiding van achteraf gebleken onjuiste data. Onze informatie is 

gebaseerd op (koers)gegevens van derden. Ook hiervoor kunnen wij 

niet aansprakelijk worden gesteld. 

Klanten 

Ieder die handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is kan in beginsel 

klant worden van Heraclitus Media. Woonplaats en nationaliteit zijn in 

principe geen belemmering om klant te worden. Voornaamste 

klantenrelatie is de abonnementsvorm. Voorwaarden, prijzen en 

condities voor de abonnementen worden gepubliceerd op de website. 

Potentiële klanten kunnen zich uitsluitend aanmelden via een formulier 

op de website. Op het moment dat iemand zich aanmeldt via de 

website komt nog geen leverancier-klantrelatie tot stand. Dit is pas het 

geval als Heraclitus Media de aanvraag heeft geaccepteerd en de 

algemene voorwaarden door zowel Heraclitus Media als de klant 

ondertekend is. Heraclitus Media kan zonder opgaaf van redenen 

aanmeldingen weigeren. 

Abonnementen en betalingen 
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Heraclitus Media kent “no cure – no pay”  abonnementsvormen. Deze 

worden op de website gepubliceerd. De aanbiedingen op de website 

zijn pas bindend als een klant zich heeft aangemeld en deze klant door 

Heraclitus Media is geaccepteerd. Een geïnteresseerde kan zich, via het 

aanmeldingsformulier op de website aanmelden voor een abonnement. 

Het proefabonnement geldt voor 1 maand. Deze zal automatisch 

aflopen. 

Abonnementen gaan in op de eerste dag van de betaling. Het 

proefabonnement gaat in zodra de betaling voldaan is. Aan het eind van 

de proefmaand kan de deelnemer beslissen om, tegen betaling, mee te 

blijven doen. 

Verplichtingen en rechten van Heraclitus Media 

Heraclitus Media verplicht zich de data aan de klant te leveren. 

Heraclitus Media doet datgene wat binnen haar mogelijkheden ligt om 

dit te realiseren. Heraclitus Media is gerechtigd om op eigen initiatief de 

overeenkomst te ontbinden, al dan niet met opgaaf van redenen. Indien 

Heraclitus Media overgaat tot ontbinding krijgt de betreffende klant het 

eventueel resterende abonnementsgeld retour. 

Klanten van Heraclitus Media 

Degene die zich aanmeldt als klant dient 18 jaar of ouder te zijn en 

handelingsbevoegd. De Klant dient te beschikken over een rekening bij 

IG, een pc met een stabiele internetverbinding en e-mailfaciliteiten en 

voldoende eigen vermogen. De Klant verklaart zich door aanmelding 

bekend en akkoord met de algemene voorwaarden. De Klant verklaart 

volledig bekend te zijn met de risico’s van het handelen met CFD’s en 

ook bereid te zijn die risico’s zelf te willen dragen. De Klant verklaart 

Heraclitus Media niet aansprakelijk te zullen stellen voor signalen die 

leiden tot verliesgevende posities. Handelen (traden) is geheel voor 

eigen risico. 

Aansprakelijkheid 
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Heraclitus Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten 

of verliezen die gemaakt worden op grond van de informatie/data die 

wij verstrekken. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële 

transacties en handelen volledig op eigen risico. Onze informatie en 

aan- en verkoopsignalen betreffen vrijwel uitsluitend afgeleide 

producten als CFD’s. Dit kan een zeer hoog risico inhouden. In 

bijzondere gevallen kan met dergelijke producten meer dan de totale 

inleg verloren gaan. 

Het analyseren van koersbewegingen is geen exacte wetenschap. Onze 

data is daarom geheel vrijblijvend en de gebruiker is zelf 

verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt. Heraclitus 

Media die de informatie levert en de eigenaar van de site kunnen niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke 

wijze ook zijn ontstaan. Dit houdt dus ook in dat schade ontstaan 

doordat bijvoorbeeld een bericht niet ontvangen is, nooit verhaald kan 

worden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde 

resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. 

Geldigheid en afwijkingen van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden hebben algemene geldigheid. Indien één van onze 

aanbiedingen strijdig is met deze voorwaarden dan prevaleren deze 

voorwaarden. Uitsluitend in specifieke overeenkomsten kan van deze 

voorwaarden worden afgeweken. Dit dient dan in die specifieke 

overeenkomst nadrukkelijk als afwijking bekend te zijn gesteld. 

Verklaringen 

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst 

aan te gaan en aan haar voorwaarden te voldoen. Voorts verklaart en 

garandeert u dat u te allen tijde zult voldoen aan uw verplichtingen op 

grond van deze overeenkomst, als ook alle wetten, voorschriften en 

beleidslijnen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van deze 

dienst. 
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Vrijwaring 

U verklaart en garandeert dat U bevoegd bent om deze Overeenkomst 

aan te gaan. U verklaart tevens bekend te zijn met de gevaren en risico’s 

die het handelen op de Effectenbeurzen met zich meebrengen. U 

verklaart voorts dat u nimmer aanspraak zal (kan) maken op geleden 

verliezen. U verklaart dat u bekend bent met het feit dat verliezen 

kunnen ontstaan door falen van techniek en dat u uiteindelijk zelf 

volledig hiervoor verantwoordelijk bent. U verklaart dat u Heraclitus 

Media juridisch nimmer aansprakelijk zult stellen voor eventueel 

geleden verliezen. U verklaart tevens bekend te zijn dat falen van 

systemen veroorzaakt kunnen worden door derden zoals 

(internetbedrijven/smsproviders/IG/effectenbeurzen/dataleveranciers/c

omputers/nutsbedrijven/overige niet genoemden). Voorts bent u 

bekend met het feit dat er diverse schakels het tradingsproces kunnen 

verstoren waarop Heraclitus Media geen enkele invloed kan uitoefenen 

en aansprakelijkheid in heeft. 

Wij hebben geen positie in de beleggingen. Wanneer wij een positie 

innemen zullen wij dat expliciet vermelden. De content is niet bedoeld 

als beleggingsadvies. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. 

Op alle content zijn onze disclaimer en Algemene voorwaarden van 

toepassing. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/disclaimer/
https://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/voorwaarden/
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