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Ik was vorige week in London. Voor de Bitcoinconferentie.
Bitcoin heeft het potentieel in zich om iets heel groots te worden. Vergelijkbaar met
het internet zelfs als je het mij vraagt.
Maar het kan natuurlijk ook helemaal niets worden.
Er zijn nog heel wat obstakels die weggenomen moeten worden.
Het grootste probleem momenteel is het gebrek aan regulatie. Bitcoin is iets
compleet nieuw en er bestaat nog geen wetgeving.
Voor sommigen is dat genoeg om deze evolutie compleet te negeren.
Maar ze vergeten daarbij dat ook YouTube, Spotify, Skype, PayPal, ... en zoveel
andere succesverhalen in het begin opereerden in een juridisch onzeker kader.
Goed. Wat heb ik geleerd op de conferentie?
Wel, een aantal VC's lieten hun licht schijnen op de ontwikkelingen en ze zijn zeker
geïnteresseerd in de sector.
Bitcoin heeft diverse elementen die aantrekkelijk zijn voor dergelijke investeerders
en een grote groei mogelijk maken.
Vooral het viral aspect van de digitale munt is daarbij een gigantisch pluspunt.
Maar de meeste VC's kijken nu nog een beetje naar mekaar.
Het is voor hen makkelijker om te investeren als anderen het reeds gedaan
hebben. Als een paar grote VC's investeren, durft de rest ook te springen.
Mocht het fout gaat, zijn ze in goed gezelschap.
Ik heb één van hen letterlijk deze redenering horen maken!
Daarbij is het geweldig nieuws dat Peter Thiel, oprichter van PayPal en de eerste
investeerder in Facebook, $2 miljoen investeerde in een Bitcoinstartup (Bitpay).
Verder zijn er nog de broertjes Winklevoss die werken aan een BitcoinETF.
Het is momenteel nog niet zeker of die ETF ook goedkeuring krijgt, maar mocht dat
wel het geval zijn mag je je aan forse prijsstijging verwachten.
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Plots krijgt iedereen met een beleggingsaccount toegang tot Bitcoins! Vergeet niet
dat deze markt nog steeds minder dan $1 miljard groot is.
Als je dan bedenkt wat de goudETF's hebben gedaan voor de goudprijs, dan is dit
een behoorlijk opwindende ontwikkeling!
Bitcoin lijkt een zeer beloftevolle investering voor een beperkt (1%2%) deel van de
portefeuille.
We staan op dit moment echt nog nergens. Deze fase kan je een beetje vergelijken
met het internet in 1996.
Dit heeft echt het potentieel om maal 100 te gaan, maar het kan ook net zo goed in
een totaal fiasco eindigen. Zo gaat dat met dergelijke investeringen.
Wie er meer over wil leren, doet er goed aan om de Bitcoingids van Tuur
Demeester in huis te halen.
Dit naslagwerk is het resultaat van 16 maanden research en brengt je helemaal
uptodate over de meest fascinerende ontwikkeling van het voorbije decennium.
Klik hier voor alles wat je moet weten over Bitcoin
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