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Onderzoek: bijna vijfduizend nieuwe
cryptomunten gelanceerd in jaar tijd
In de afgelopen twaalf maanden zijn er bijna vijfduizend nieuwe cryptomunten op de markt gebracht.
Dat zegt het Ierse handelsplatform voor digitale munten Cryptoparrot op basis van onderzoek. In totaal zijn er volgens
de onderzoekers nu meer dan 12 duizend verschillende digitale munten.
Volgens Cryptoparrot wordt daarmee ingespeeld op de groeiende markt voor digitale valuta's en de toenemende
interesse van grote investeerder in crypto's. Ook tussen 2017 en 2020 was er een sterke groei te zien van het aantal
nieuwe digitale munten. Cryptoparrot zegt dat de groei van de markt opmerkelijk is te noemen, want meer dan een
decennium geleden was er alleen nog de bitcoin.
De totale waarde van alle cryptomunten steeg op een gegeven moment tot een piek van 2 biljoen dollar, omgerekend
ruim 1700 miljard euro, aldus Cryptoparrot. Overigens mislukken ook veel munten vanwege gebrek aan belangstelling
van publiek en investeerders, zeggen de onderzoekers.
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Accountants houden het sprookje van cryptospeler
Tether in stand
Marcel Pheij er schrijft in zijn FD-column over Tether, een inke speler in
de cryptowereld. De accountant speelt een belangrijke rol bij het in stand
houden van... 
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Bijna twee miljoen bezitters cryptomunten in
Nederland
Bijna twee miljoen Nederlanders hebben cryptomunten in bezit, vooral
bitcoins. Dat meldt marktonderzoeker Multiscope, op basis van onderzoek
onder meer dan vierduizend... 
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Grootste cryptobeurs ter wereld krijgt
miljoenenboete van DNB
's Werelds grootste cryptobeurs Binance, waar je kan handelen in digitale
munten als de bitcoin, heeft een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen
van De Nederlandsche... 
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EU legt voor het eerst cryptomarkt wetgeving op
De EU neemt de cryptosector onder handen met wetgeving die de excessen
rond cryptomunten moet beperken. Voor het eerst worden cryptovaluta zoals
bitcoins, uitgevers... 
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Cryptomunten kelderen, bitcoin minder dan 25.000
dollar waard
De waarde van de bitcoin en veel andere cryptomunten is maandagochtend
gekelderd. 

