
 

De Beleggingswereld verandert in 2021 

Er zijn veel nieuwe beleggingsvormen die beleggers lokken om geld in te investeren en naast het zelf actief 

beleggen in individuele aandelen (op de beurs & via turbo’s/opties/futures) behandelen we kort de 3 nieuwe 

beleggingsvormen in 2021.   

1. Beleggen in Cryptovaluta zoals Bitcoin 

De afgelopen jaren is belegging in Cryptomunten (zoals Bitcoin/Dogecoin/Litecoin/Binancecoin) sterk 

toegenomen en zijn ook Cryptobedrijven (zoals Coinbase/Binance/Kraken) naar de beurs gegaan en ook 

indextrackers in Cryptomunten zijn sterk in waarde gestegen waarmee de barrière van de gescheiden 

beurswerelden -van gevestigde financiële partijen en de online cryptogemeenschap- nu sterk afbrokkelt.  

Inmiddels is de beurskoers van alle cryptomunten samen minimaal $ 2000 miljard. Cryptovaluta’s zijn niet 

uitgegeven door een financiële instantie en dus is er nauwelijks regelgeving of wettelijke toezicht op deze 

munt. Cryptomunten generen geen inkomen, dienen geen doel en hoewel het deels unctioneert als 

betaalmiddel (in El Salvador & vooral bij internationale transacties) heeft het geen wettige betaalfunctie of 

ondersteuning van andere diensten. Er is nog weinig geregeld rond de crypto-handel, die door de ECB als zeer 

speculatief werd beoordeeld, maar is er een ECB wetsvoorstel gedaan om deze cryptomarkt te gaan regelen. 

Veel beleggers zien de Bitcoin als digitaal goud en dus een kans om in te gaan beleggen. Om als geld te 

kwalificeren moet de Bitcoin voldoen aan 3 voorwaarden: betaalmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en is een 

stabiel prijsniveau essentieel voor het vertrouwen in een valuta en daarvan is bij de Bitcoin dus geen sprake.   

Omdat er voor het delven van cryptomunten veel energie nodig is ligt deze munt steeds meer onder vuur bij 

klimaatactivisten en cryptomunten voldoen mede daardoor niet aan de duurzaamheidscriteria van veel 

pensioenfondsen. Zelfs Automaker Tesla trok de beslissing om Bitcoins te accepteren voor betalingen weer in 

en in China werd banken verboden om crypto gerelateerde diensten aan te bieden. De koers van de Bitcoin 

daalde daarna van begin mei tot eind juli 2021 met bijna 50%. Inmiddels bezitten ruim 700.000 Nederlanders 

de Bitcoin. Veel grote beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders beleggen nog 

niet of niet veel in Bitcoins, omdat ze moeilijk zijn te waarderen, erg risicovol zijn en er nog geen regulering is 

voor het beleggen in bitcoins. Daarbij wordt de prijs niet bepaald door de stand van de economie en rente-

niveaus, zoals bij aandelen/obligaties/grondstoffen/vastgoed. De CPB directeur gaf zelfs aan dat Bitcoins en 

andere cryptomunten snel moeten verdwijnen, omdat een crash van vaak overgewaardeerde cryptomunten 

volgens hem onvermijdelijk is. Hij ziet het als slecht geld: een onduidelijke herkomst, onzekere waardering en 

ook schimmige handelspraktijken (computer-hackers: “betaal mij maar in bitcoins”). Maar de Bank of 

America (BofA) steunt de Bitcoin wel en daarna is de koers nu weer gestegen tot boven de $ 50.000,- grens. 

2. Private Equity Investeringsfondsen  

Private Equity Investeringsfondsen krijgen veel extern geld van verzekeraars, pensioenfondsen & andere  

institutionele beleggers en gaan met dat geld de beurzen op door de juiste aandelen te kopen & verkopen en 

te anticiperen op koersdalingen &koersstijgingen van beursgenoteerde bedrijven. Dat zijn dus grote jongens 

die in 2021 in de USA deels onderuitgingen door de kleine particuliere beleggers via het beleggingsplatform 

Reddit/Wallstreet Bets. Toen veel Private Equity fondsen anticipeerden op de koersdaling van het bedrijf 

Gamestop, gingen ze short op die aandelen (short-selling: beleggers lenen aandelen & verkopen die direct 

weer door, later kopen ze die aandelen tegen een lagere prijs weer terug, dat is het plan). Gamestop is een 

Amerikaans bedrijf dat videospelletjes verkoopt in fysieke winkels. In 2019 had het $ 5,9 miljard omzet en een 

verlies van $ 470 miljoen. Mede daardoor hadden niet veel beleggers nog vertrouwen in Gamestop. Maar 

veel (miljoenen) particuliere beleggers van het Platform Reddit wilde dit soort grote beleggingspartijen 

aanpakken en gingen daarna daarom massaal het aandeel Gamestop kopen. Het effect daarvan was dat de 

aandelenkoers van Gamestop daarna steeg van US $ 17 naar US $ 250…Private Equity Maatschappijen die 

short gingen leden dus enorme verliezen en om hun verliezen te beperken gingen ze hun shortposities weer 

stoppen en dat leidde zelfs tot een nog hogere beurskoers. Zo leren ze hiermee dat ze niet alleen zijn op de 

wereld en dat zelfs de kleine beleggers (alleen samen) ook een vuist kunnen maken & dus meespelen op de 

beleggingsmarkten. Er is daarna ook veel kritiek gekomen op Short Selling, waarmee meerdere investeerders 

anticiperen op koersdalingen. Dit was dus een wedstrijd van de kleine beleggers tegen de grote Wall-Street 

elite, die nu dan eens (tijdelijk) door de kleine USA beleggers samen werd gewonnen…             



                                                                                                                                                        

De financiële markten zijn de afgelopen jaren dus wel enorm gestegen, mede door het geldbeleid van 

Centrale Banken en de vraag is of de nieuwe gevaren op de beleggingsmarkten goed in kaart zijn te brengen. 

3. SPACS  

Er wordt ook veel geld (vooral in USA) geïnvesteerd is SPACS. Dat is een Special Purpose Acquistion Vehicle, 

een investeringsmaatschappij die als lege beursvehikel naar de beurs gaat om geld op te halen om daarmee 

samen binnen 2 jaar met een niet-beursgenoteerd bedrijf (met groeikansen) te fuseren en zo aandeelhouder 

te worden van dat nieuwe beursgenoteerde bedrijf. Dat moet uiterlijk binnen 2 jaar lukken (inmiddels nu 18 

maanden/USA 12 maanden) en als dat niet lukt dan wordt de SPAC ontbonden en krijgt de belegger zijn geld 

terug. Daarbij heeft de investeerder in de SPAC altijd het recht om zijn geïnvesteerde geld terug te vragen en 

dat gebeurt in de USA, waar dit een echte beleggingsmarkt is, steeds vaker. Het voordeel van de SPAC wordt 

gezien als een snelle & flexibele manier om naar de beurs te gaan voor nieuwe bedrijven, maar is de hoogte 

van het uiteindelijk op te halen bedrag voor dat bedrijf (omdat iedereen weer kan uitstappen) wel onzeker.  

Deze SPACS waren in de USA 2020 een Booming Markt: 50% van de totale beursgang van $ 189 miljard die 

werd opgehaald voor bedrijven werd toen opgehaald door de SPACS. 

In Europa staan de SPACS nog in de kinderschoenen en in Nederland waren er de afgelopen 12 maanden  

11 nieuwe SPACS op de beurs gekomen die samen € 2,8 miljard aan geld ophaalden, maar die hebben nu nog 

steeds geen fusiepartner gevonden. Ook is er veel discussie of deze SPACS wel aan alle wettelijke regels 

voldoen die nu eenmaal gelden voor beleggers. Omdat de beurskoersen van veel SPACS na de fusie & 

overname van het nieuwe bedrijf vooral zijn gedaald en er veel discussie is of zij zich dus wel aan de spelregels 

houden die gelden voor beleggers, wordt er nu steeds minder geïnvesteerd in nieuwe SPACS: in USA hebben 

52% van alle Aandeelhouders hun geïnvesteerde geld alweer teruggehaald uit hun SPACS.  Je moest wel 2 

jaar wachten & je maakte in die tijd dus geen rendement op jouw geld (NB in USA krijg je wel een positieve 

rente op saldo 2 jaar lang) en nu willen ze ineens met een slecht bedrijf gaan fuseren, dan stap je toch liever 

maar uit…Wederom een interessante maar dus wel weer risicovolle investering voor elk mens dat hierin zijn 

geld (vanaf € 10,-) wil investeren.  

 

Is dit iets voor u? Doe het vooral zelf! 

Als u één van deze nieuwe beleggingsvehikels of producten interessant vindt moet u dat vooral zelf gaan 

doen. Wij hebben hier niet alleen niet veel verstand van maar mogen als DSI Adviseur Beleggen Standaard  

u hierover ook niet adviseren. Onze adviespraktijk richt zich louter op BOX 1/2/3 beleggingsproducten op 

basis van beleggingsfondsen en/of modelportefeuilles en daarover kunnen we u dus deskundig adviseren. 

  

Als u hierin gaat investeren doe het dan vooral met geld dat u wel kunt missen en dat ook past bij uw eigen 

investeringsbeleid: bent u bereid om met (stel) 10% tot 25% van uw vermogen te gaan beleggen in (één van)  

deze meer risicovolle investeringen, die u dus meer kunnen opleveren dan het standaard beleggen in de 

beleggingsfondsen/modelportefeuilles maar dus ook veel minder…? Houdt daarnaast dan vast aan de basis 

beleggingsstrategie die op de langere termijn altijd voldoende rendement gaat opleveren, dankzij een goed 

en breed gespreide beleggingsportefeuille. Maar het is uw geld, u bent de baas, u bent slim & beslist zelf!      

We houden deze (nieuwe) ontwikkelingen op de beleggingsmarkten wel in de gaten, vooral voor onze eigen 

klanten, want die nieuwe trends kunnen dus ook steeds meer invloed krijgen op de standaard 

beleggingsmarkten & dus alle beleggingsportefeuilles en beleggingsfondsen waarin u zelf belegd vanaf 2021!  
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