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SAMENVATTING

De recente prijsontwikkeling van bitcoin toont voor 91% overeenkomst met het aantal bitcoin

gerelateerde zoekopdrachten in Google. Dit werd ontdekt door SEMrush, a search engine marketing

bedrijf. De koers van bitcoin stijgt als er op Google vaker naar termen als “bitcoin”, “bitcoin price” en

“bitcoin value” wordt gezocht en daalt als het zoekvolume afneemt.

Aan de ene kant duidt dit onderzoek op iets vanzelfsprekends: als bitcoin duurder wordt, stijgt het
enthousiasme en gaat men meer op zoek naar de redenen achter de waardestijging. Het kan ook op
iets anders wijzen. Het onderzoek van SEMrush liet namelijk buiten beschouwing of het volume aan
zoektermen een voorspelling doet over de prijsontwikkeling van de bitcoin.

Het onderzoek werd gedaan aan de hand van een Amerikaanse database met 120 miljoen
keywoorden. Het totaal aantal bitcoin gerelateerde zoekopdrachten wordt momenteel geschat op
51.4 miljoen per jaar (sept 2016 – aug 2017). Het aantal zoekopdrachten naar bitcoin gerelateerde
zoektermen is sinds april 2017 met maar liefst 450% gestegen.

De waarde van Bitcoin groeide van ongeveer $1,076 op 1 april 2017 naar ongeveer $4,764 in begin
september. Nu staat hij ongeveer op $3,972

Sinds juni 2017 is het aantal zoekopdrachten naar de prijs van Ethereum, een andere digitale
cryptocurrency, ongeveer gelijk aan dat van Bitcoin.

Ga voor de volledige analyse naar: (link to PDF)
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SEMrush is acompetitive research and business intelligence software that provides data andanalysis on paid and
organic search, website’s SEO, social media andlink-building activities worldwide. On top of being a powerful
competitiveanalysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimizetheir own online
presence, such as its Site Audit, SEO Ideas, Content and BrandMonitoring tools. SEMrush has 30 databases for
29 countries.

http://semrush.pr.co/images/260096
http://semrush.pr.co/images/260097
http://semrush.pr.co/images/260098
http://www.semrush.com/
mailto:Niels.Broekhof@grayling.com


SEMrushnewsroom

http://semrush.pr.co/
http://semrush.pr.co/

