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Shell populairste object onder Nederlanders
beleggers in 2022
Neobroker BUX krijgt marktregistratie voor aanbod cryptovaluta in
Frankrijk

Amsterdam, 22 december 2022 – Nederlanders investeerden in 2022 nog altijd

het meest in Shell, gevolgd door ASML en ING. Dit blijkt uit een analyse van

transacties die investeerders in 2022 deden via BUX. Ook cryptovaluta bleken nog

populair, waar Franse klanten van BUX vanaf het komende jaar ook via het

platform in kunnen investeren. In Frankrijk registreerde het zich namelijk als

eerste Nederlandse neobroker als Digital Asset Service Provider (DASP),

waardoor het crypto mag aanbieden aan Franse klanten.
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Met Shell, ASML en ING als voornaamste investeringstargets van Nederlandse beleggers,

verandert er weinig ten opzichte van 2021. Toch vertelt dit niet het hele verhaal, want per saldo

belegden de meeste personen in Bitcoin, Air France-KLM en Ethereum. Dit toont ook de

toenemende populariteit van crypto aan, aangezien het jaar ervoor nog geen enkele blockchain-

asset in de top drie stond. In termen van volume (geld) investeerde Generatie X het meest in

Bitcoin, Generatie Z in Adyen en Millennials in ASML. In 2021 sprongen voor die generaties

ING, NIO en Shell er nog bovenuit. “Ontwikkelingen als oorlog, een veranderend economisch

klimaat, inflatie en een tanend vertrouwen in pensioenstelsels baren ons allemaal zorgen”,

zegt Yorick Naeff, CEO van BUX. “In 2022 hebben we gezien hoe bepaalde zekerheden

plotseling kunnen verdwijnen en dus is het raadzaam om zelf de regie te pakken over je

financiële toekomst. Beleggen, al dan niet met behulp van een spaarplan, kan hierbij helpen.”

       

Tech, finance en ETF’s populair

Behalve cryptovaluta en consumentenproducten investeerden Nederlanders in 2022 vooral in

technologie, finance en ETF’s. Het jaar ervoor was de techsector veruit het populairst. Verder

valt in de analyse op dat op mannen in vrijwel alle categorieën actiever zijn dan vrouwen.

Uitzondering zijn ETF’s, de categorie waarin zowel vrouwen (30 procent) als mannen (29

procent) aanzienlijk meer investeren dan een jaar eerder. Naeff: “Het is goed om te zien dat

investeerders zich niet onmiddellijk laten lijden door de grillen van de markt. Crypto kreeg in

de afgelopen periode behoorlijk wat negatieve publiciteit en daarom sluit ik niet uit dat

investeerders alsnog wat terughoudender zijn in 2023. Beleggen in blockchain-gerelateerde

assets is best risicovol en dus is kennisdeling cruciaal. Ik ben blij om te zien dat dit volop

gebeurt tussen investeerders, want dit is ook iets wat we wilden bereiken met het breed

toegankelijk maken van financiële markten.”

                                       

Registratie als DASP

Behalve Nederlanders kunnen nu ook Fransen via BUX beleggen in cryptovaluta. Hiervoor

moest het zich registreren als Digital Asset Service Provider (DASP) bij de Autorité des Marchés

Financiers, vergelijkbaar met de Nederlandse AFM. Met succes dus, waarmee BUX de eerste

Nederlandse neobroker is die deze registratie ontvangt. Naeff: “We waren heel trots toen we

het akkoord ontvingen, want het registratieproces is tijdrovend en zeker geen garantie op

succes. Met cryptovaluta hebben onze Franse klanten er een nieuwe beleggingscategorie bij.

We hopen wat dat we dit soort stappen blijven zetten in de toekomst, zodat we financiële

markten voor alle Europeanen toegankelijker kunnen maken.”
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ABOUT BUX

With more than 700,000 clients, BUX is one of Europe’s leading neobrokers and has been making it easy and
affordable for investors to do more with their money since 2014. BUX Zero is headquartered in Amsterdam and
is currently available in the Netherlands, Germany, Austria, France, Belgium, Ireland, Spain, and Italy.  
 
Investing involves risks. Trading in digital currencies involves risks. You can lose your deposit. 
 

Over BUX

Met meer dan 1 miljoen gebruikers is BUX hard op weg om dé toonaangevende mobiele broker

van Europa te worden. Met haar intuitive beleggingsapp maakt BUX beleggen makkelijker en

betaalbaarder voor iedereen. Met BUX kunnen beleggers sinds 2019 in fractionele aandelen,

ETF’s en cryptocurrencies investeren, ook kan beleggen op de automatische piloot gezet worden

via het BUX Spaarplan. BUX is op dit moment beschikbaar in Nederland, België, Frankrijk,

Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk en Ierland. De fintech scale-up heeft haar hoofdkantoor in

Amsterdam en wordt gesteund door enkele van de meest prominente internationale

durfkapitaal bedrijven.
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