
Rente op staatsobligaties 
zakt even onder 2,5%

Volgens assistent-professor fi nanciële economie 
Gertjan Verdickt van de KU Leuven volgen de 
cryptomunten ook de algemene beurstrends. 
«Ze worden steeds vaker als een risicovolle 
belegging gezien. Als de beurs daalt, zakken 
crypto’s harder. Nu zien we het omgekeerde. De 
beurs heeft een goed begin van het jaar gehad 
en crypto’s worden mee naar boven geduwd.»

Positief
Vorig jaar verloor de bitcoin liefst 60% 

van zijn waarde met de gebeurtenis-
sen rond Terra Luna, BlockFi, Celsi-
us, 3AC, Voyager en FTX.  «Door de 
enorme instroom van nieuwe 
beleggers die nog niet goed 
begrepen wat ze hadden gekocht, 
gecombineerd met miners die 
zware verliezen moesten incasse-

ren, was er een enorme verkoop-
golf. Die lijkt nu opgevangen en de 

markt lijkt opnieuw een 
balans te hebben 

gevonden», aldus nog 
Haegebaert. «Bitcoin-
miners zijn bijvoor-
beeld deze maand 
gestopt met verko-

pen. Wat de markt wel nog steeds boven het 
hoofd hangt, is een potentieel faillissement van 
Genesis Trading. Als het over de kop gaat, kan 
het zijn moederbedrijf Digital Currency Group, 
met 50 miljard dollar aan activa, meetrekken.»
De expert blijft niettemin positief: «Ik let onder 
andere op bekendheid, adoptie, regelgeving en 
innovaties. Deze blijven aan een snel tempo 
stijgen. Een gouden tip: als je overweegt te 
investeren, haal dan altijd je bitcoins van een 
beurs en bewaar deze op een eigen digitale 
portemonnee. Zo loop je geen risico wanneer 
een cryptobeurs plots over de kop gaat.»
Verdickt: «Ik denk dat beleggers naar de Ameri-
kaanse centrale bank kijken. Als de infl atiecij-
fers beter zijn dan verwacht en er minder snel 
een renteverhoging wordt doorgevoerd, is dat 
goed nieuws voor risicovollere beleggingen 
zoals aandelen en crypto.»

Risico’s
Busseniers: «Bitcoin vormt duidelijk een bodem, 
maar het is niet uitgesloten dat de prijs terug 
zakt. Als de aandelenmarkten een klap krijgen, 
zal dit zich ook doortrekken in de cryptomark-
ten. Mogelijke redenen daarvoor kunnen 
onverwachte renteverhogingen zijn in de VS, 
negatieve macro-economische cijfers uit de 
Europese Unie, de VS of China, alsook een 
verslechtering van de situatie in Oekraïne of 
nieuwe strengere cryptoregulering in de VS.»
«Het is vooral uitkijken naar de zomer van 2023, 
omdat men tegen dan verwacht dat de Fed zijn 
renteverhogingen zal stoppen. De grote stijging 
in de cryptomarkten wordt pas verwacht in 
2024. Mogelijke triggers zijn de groeiende 
adoptie van cryptomunten door institutionele 
beleggers, de adoptie van bitcoins als legaal 
betaalmiddel door een land of het gebruik van 
crypto-integraties door spelers als Visa, Master-
card, PayPal, Facebook en Starbucks.»

KORT
• De Duitse luchtvaartgroep
LUFTHANSA dient een bod 
in voor de overname van de 
Italiaanse luchtvaartmaat-
schappij ITA AIRWAYS, de 
opvolger van Alitalia. Dat 
zou gebeuren volgens een 
scenario gelijkaardig aan 
dat van de overname van 
Brussels Airlines destijds: 
eerst een minderheidsaan-
deel en de optie om later de 
maatschappij volledig in te 
lijven. Er wordt gesproken 
over een belang van 40% 
voor 300 miljoen euro.

• De resultaten die diagnos-
tiekbedrijf BIOCARTIS in 
2022 boekte, liggen in lijn 
met het vooropgestelde 
doel. Het haalde 45 miljoen 
euro uit de verkoop van 
zaklabo’s en testpatronen.

• Tankerrederij EURONAV
vraagt een snelle arbitrage 
voor haar geschil met 
branchegenoot Frontline. 
Die blies afspraken om te 
fuseren af tegen de zin van 
de raad van bestuur van de 
Antwerpse onderneming.

• Het Duitse autoconcern 
VOLKSWAGEN heeft het 
Spaanse Sagunto gekozen 
voor een volgende site in 
zijn Europees netwerk van 
batterijcelfabrieken. Het 
wil er in 2026 een vestiging 
met 3.000 werknemers 
hebben. Met die vestigingen
wil het concern minder 
afhankelijk worden van 
leveranciers uit Azië.

• Het Franse AUDENSIEL
neemt een meerderheids-
participatie in CREAM 
CONSULTING, een Brussels 
IT-consultant gespecialiseerd
in digitale transformatie.

KOOPJES
• Société Générale vijzelde 
haar koersdoel voor het 
aandeel van verzekeraar 
AGEAS op van 37,8 euro 
naar 45 euro.

• Kepler Cheuvreux trok zijn 
koersdoel voor KBC op van 
74,60 naar 82,90 euro.

• Berenberg gaf DEME een 
duwtje. Het koersdoel voor 
de baggeraar klom er van 
140 euro naar 150 euro. 
Daarnaast kreeg ook 
Deme’s voormalige partner 
CFE van datzelfde beurshuis
een koersdoelverhoging 
van 9,50 naar 10 euro.

• HSBC haalde PROXIMUS
van de verkooplijst na een 
koersdoelverhoging van 
9,50 naar 10 euro.

• KBC Securities haalde 
TER BEKE dan weer van zijn 
kooplijst na het verlagen 
van het koersdoel van 
120 naar 105 euro.
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«En de grote «En de grote 
stijging is stijging is 
pas voor pas voor 
2024» 

Gwen Busseniers van de Cryp-
toschool: «Bitcoin kent traditioneel een einde-
jaarsrally, maar de aankondigingen van de 
Amerikaanse centrale bank hebben die eind 
vorig jaar getemperd. Misschien is dit nu een 
uitgestelde rally.  We zagen in de eerste helft van 
januari duidelijk veel whales (investeerders die 
een groot aantal cryptomunten bezitten) 
bitcoins opkopen, nu het stof van het FTX-schan-
daal is gaan liggen. De laatste dagen verhuisde 
er echter een enorme toename van bitcoins van 
cold wallets naar de cryptobeurzen. Als die geen 
kopers vinden, betekent dat het einde van deze 
korte rally.»
Levi Haegebaert van Start2bitcoin wijst dan 
weer op een beperkt aanbod. Wanneer er 
dan op korte termijn een hevige vraag is, 
kan dat voor uitschieters zorgen. 

«Wacht maar tot bitcoin als
betaalmiddel aanvaard zal
worden in allerlei landen, 
of wanneer bedrijven als Visa 
het gaan gebruiken»
GWEN BUSSENIERS, CRYPTOSCHOOL

«Als de beurs daalt, zakken
crypto’s harder. Dit jaar
begon sterk op de beurs,
dus werden ze mee naar
omhoog geduwd»
GERTJAN VERDICKT, KU LEUVEN

De koers van de voornaamste 
cryptomunt bitcoin steeg sinds 
de jaarwisseling al met een 
kwart. Zĳ n de digitale 
munten daarmee 
nu helemaal terug 
na rampjaar 2022? 
En welke factoren 
spelen de komende 
periode een rol? 
Thomas ROSSEEL

De rente op Belgische 
staatsobligaties met een 
resterende looptijd van 
tien jaar zakte gisteren in 
de loop van de dag even 
onder de 2,5%. Daarmee 
staat ze een pak lager dan 
de 3,2% die eind december 
nog werd gehaald. De rente 
is richtinggevend voor het 
tarief van de woonleningen.

Vorig jaar zat de rente nog 
fors in de lift. Dat was het 
gevolg van het beleid van 
de centrale banken. Door 
het duurder maken van 
leningen wilden ze het 
kopen van goederen en 

diensten op krediet afrem-
men om op die manier de 
felle prijsstijgingen van de 
voorbije maanden te 
milderen.
De jongste weken lijkt het 
manoeuvre van de centra-
le banken aan te slaan. De 
economie draait op een 
lager toerental en de infl a-
tie daalt.
Dit vertaalt zich nu ook in 
lagere rentes voor de 
langere looptijden zoals 
voor staatsleningen op 

tien jaar. Maar het sijpelt 
vooralsnog weinig door in 
de tarieven van de woon-
leningen. Voor een lening 
met vaste rente op twintig 
jaar bedraagt de gemid-
deld aangerekende rente-
voet volgens de rentebaro-
meter van Finotheker nog 
altijd 3,3%. Toch indien 
hoogstens 80% van de 
waarde van het pand 
wordt geleend. Op de piek 
in november was dit 
3,45%. (JVG)

Gwen Busseniers 
van de Cryptoschool. 
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