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15 oktober 2021

ABN Amro: digitale munten kunnen voor meer
welvaart zorgen
ABN Amro denkt dat digitale munten kunnen leiden tot een groter welvaartsniveau. Volgens de bank
kunnen cryptomunten met name in ontwikkelingslanden zorgen voor een verbetering van de
productiviteit en hogere economische groei omdat de

nanciële industrie e

ciënter wordt.

De bank wijst erop dat veel centrale banken de mogelijkheid onderzoeken van een eigen digitale munt, oftewel 'central
bank digital currency' (CBDC). Een andere nieuwe vorm van digitaal geld zijn stablecoins, crypto's die gekoppeld zijn
aan een vaste wisselkoers.
Wanneer gereguleerde stablecoins of CBDC's eenmaal een betrouwbaar betaalsysteem weten te vormen, kunnen ze
gebruikers toegang bieden tot bankdiensten en -producten, aldus de bank.

Efficiënter
ABN Amro zegt dat de blockchain-technologie waarop digitale munten draaien kan leiden tot meer economische
waarde, omdat informatieverstrekking e

ciënter verloopt. Bepaalde diensten van intermediairs zijn niet meer nodig.

Ook kunnen door die technologie grondsto en, consumentengoederen, nanciële instrumenten of juridische zaken in
kleinere delen worden opgesplitst. Hierdoor wordt het volgens de bank makkelijker om nanciering op te halen of erin
te handelen.
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AFM: beleggers in crypto's doen dit veelal met kleine
bedragen
Beleggers in cryptomunten zoals bitcoin lijken dat meestal met kleine
bedragen te doen. Voor circa 100.000 consumenten zou een extreme
koersdaling van 90 procent... 

NIEUWS

23 september 2021

Onderzoek: bijna vijfduizend nieuwe cryptomunten
gelanceerd in jaar tijd
In de afgelopen twaalf maanden zijn er bijna vijfduizend nieuwe
cryptomunten op de markt gebracht. 
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18 augustus 2021

DNB waarschuwt voor illegale praktijken cryptobeurs
Binance
's Werelds grootste cryptobeurs Binance, waar je kan handelen in digitale
munten als de bitcoin, mag in Nederland geen diensten aanbieden. 

NIEUWS

06 augustus 2021

ABN Amro vindt bitcoin ongeschikt als betaalmiddel
De bitcoin is ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel. Dat schrijft ABN Amro
in een analyse van de belangrijkste cryptomunt. 
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15 juli 2021

ECB start project voor ontwikkeling digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) zet een grote stap richting de ontwikkeling
van een digitale euro. De centrale bank kondigde aan van start te gaan met een
onderzoeksfase... 

