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I 
 

WOORD VOORAF 
 

Als onderdeel van onze Master Handelswetenschappen in de afstudeerrichting Finance en 

Risicomanagement kregen we de kans om deze masterproef te schrijven. De opkomst van 

cryptocurrencies is een zeer interessant gegeven vandaar ook onze keuze voor dit onderwerp. 

In het afgelopen academiejaar kregen we hulp van verschillende mensen. Deze zouden we dan 

ook graag bedanken voor al hun steun.  

 

Allereerst zouden we graag professor Dries Heyman bedanken om de taak van onze promotor 

op zich te nemen en ons de nodige begeleiding te geven. Hij heeft ons zeer goed geholpen bij 

het uitvoeren van de verschillende testen. Verder willen we ook professor Alexander Brauneis 

en professor Roland Mestel bedanken voor hun Matlabcodes van deze testen met ons te delen.  

Vervolgens stellen we alle hulp afkomstig van onze ouders op prijs. De mogelijkheid om deze 

studie aan te vangen is niet zo vanzelfsprekend. Ook willen wij al onze vrienden, kotgenoten en 

medestudenten bedanken voor hun tijd en vriendschap, dit heeft ons de afgelopen vier jaar de 

kans gegeven om ons als persoon te ontwikkelen tot wie we nu zijn.  

 

Voor deze duomasterproef liep de samenwerking en onderlinge communicatie zeer vlot. Het 

was dan ook een hele ervaring om dit samen te doen. Dit heeft ons nog dichter bij mekaar 

gebracht als vrienden.  

 

De Decker Elian 

Van der bruggen Maxim 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=392030
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=113860


 

II 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

WOORD VOORAF ...................................................................................................................... I 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................... II 

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN ......................................................................................... III 

LIJST VAN TABELLEN .............................................................................................................. V 

LIJST VAN FIGUREN................................................................................................................ VI 

 

Inleiding ...................................................................................................................................... 1 

Cryptocurrency ........................................................................................................................... 2 

Bitcoin ....................................................................................................................................................... 5 

Ethereum .................................................................................................................................................. 9 

Ripple ...................................................................................................................................................... 11 

Bitcoin Cash ........................................................................................................................................... 15 

Litecoin ................................................................................................................................................... 18 

Efficiënte markthypothese ........................................................................................................ 20 

Onderzoeksvraag en hypothesen ............................................................................................. 23 

Data ......................................................................................................................................... 24 

Methodologie ............................................................................................................................ 25 

Beschrijvende statistiek .......................................................................................................................... 26 

Ljung-Box test ......................................................................................................................................... 27 

Runs test................................................................................................................................................. 28 

Bartels’ rank test ..................................................................................................................................... 29 

Automatic Variance Ratio ....................................................................................................................... 30 

BDS test.................................................................................................................................................. 30 

Rescaled Hurst Exponent ....................................................................................................................... 32 

Resultaten ................................................................................................................................ 35 

Bitcoin ..................................................................................................................................................... 35 

Ethereum ................................................................................................................................................ 37 

Ripple ...................................................................................................................................................... 38 

Bitcoin Cash ........................................................................................................................................... 40 

Litecoin ................................................................................................................................................... 41 

Conclusie & Discussie .............................................................................................................. 44 

 

Bibliografie ............................................................................................................................... VII 

Bijlagen ..................................................................................................................................... XI 

  



 
 
 
  
 

III 
 

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 

AVR 
Automatic Variance Ratio ....................................................................................................................... 26 

BCH 
Bitcoin Cash ............................................................................................................................................ 16 

BDS 
Brock, Dechert en Scheinkman .............................................................................................................. 31 

BDSL 
Brock, Dechert, Scheinkman en LeBaron ............................................................................................... 31 

BTC 
Bitcoin ....................................................................................................................................................... 3 

CAPM 
Capital set Pricing Model ........................................................................................................................ 33 

CPU 
Central Processing Unit ............................................................................................................................ 6 

DAO 
Decentralized Autonomous Organization ............................................................................................... 12 

Dapp 
Decentralized Application ....................................................................................................................... 10 

DDoS 
Distributed Denial-of-Service attack ......................................................................................................... 7 

DEA 
Drug Enforcement Administration ............................................................................................................. 9 

EMH 
Efficiënte MarktHypothese ...................................................................................................................... 21 

ETH 
Ethereum................................................................................................................................................. 10 

EU 
Europese Unie .......................................................................................................................................... 6 

FBI 
Federal Bureau of Investigation ................................................................................................................ 9 

gretl 
Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library ....................................................................... 36 

H 
Hurst exponent ........................................................................................................................................ 34 

ICO 
Initial Coin Offering ................................................................................................................................... 5 

IID 
Independent and Identically Distributed .................................................................................................. 32 

ILP 
InterLedger Protocol ............................................................................................................................... 14 

IT 
Informatietechnologie ................................................................................................................................ 3 

KYC 
Know Your Customer .............................................................................................................................. 14 

LCC 
Litecoin Cash .......................................................................................................................................... 20 



 

IV 
 

LTC 
Litecoin .................................................................................................................................................... 18 

MB 
MegaByte ................................................................................................................................................ 16 

Nonce 
Number that can only be used once ......................................................................................................... 7 

NYA 
New York Agreement .............................................................................................................................. 17 

PoW 
Proof-of-Work ............................................................................................................................................ 7 

R/S 
Rescaled Range ..................................................................................................................................... 33 

RAM 
Random-Access Memory ........................................................................................................................ 19 

RPCA 
Ripple Protocol Consensus Algorithm .................................................................................................... 15 

Segwit 
Segregated Witness ................................................................................................................................ 17 

SHA-256 
Secure Hash Algoritme 2 .......................................................................................................................... 7 

Std 
Standaarddeviatie ................................................................................................................................... 37 

UNL 
Unique Node List .................................................................................................................................... 15 

XRP 

Ripple..................................................................................................................................... 12 

  



 
 
 
  
 

V 
 

LIJST VAN TABELLEN  
 

Tabel 1: Verschillen Bitcoin en Litecoin .................................................................................... 18 

Tabel 3: Beschrijvende statistieken voor Bitcoin en zijn subsamples ........................................ 35 

Tabel 4: Resultaten Bitcoin van de markt efficiëntie testen ....................................................... 36 

Tabel 5: Beschrijvende statistieken voor Ethereum .................................................................. 37 

Tabel 6: Resultaten Ethereum van de markt efficiëntie testen .................................................. 38 

Tabel 7: Beschrijvende statistieken voor Ripple en zijn subsamples......................................... 38 

Tabel 8: Resultaten Ripple van de markt efficiëntie testen ....................................................... 40 

Tabel 9: Beschrijvende statistieken voor Bitcoin Cash .............................................................. 40 

Tabel 10: Resultaten Bitcoin Cash van de markt efficiëntie testen ............................................ 41 

Tabel 11: Beschrijvende statistieken voor Litecoin en zijn subsamples .................................... 41 

Tabel 12: Resultaten Litecoin van de markt efficiëntie testen ................................................... 43 

  



 

VI 
 

LIJST VAN FIGUREN 
 

Figuur 1: De vijf grootste cryptocurrencies volgens market cap 25/02/2018 ............................................... 3 

Figuur 2: Bitcoin prices ................................................................................................................................. 4 

Figuur 3: Handtekening keten ...................................................................................................................... 6 

Figuur 4: Tijdstempel .................................................................................................................................... 6 

Figuur 5: Proof-of-Work systeem. ................................................................................................................ 7 

Figuur 6: Privacy model ................................................................................................................................ 7 

Figuur 7: Bitcoin  crash eind 2013 en begin 2014 ........................................................................................ 8 

Figuur 8: Smartcontracts ............................................................................................................................ 10 

Figuur 9: Welke apps worden momenteel ontwikkeld op Ethereum .......................................................... 10 

Figuur 10: Key-points Ripple ...................................................................................................................... 12 

Figuur 11: Werking xCurrent ...................................................................................................................... 13 

Figuur 12: Voorwaarde connectiviteit UNL ................................................................................................. 15 

Figuur 13: Transactiesnelheid .................................................................................................................... 15 

Figuur 14: Hard Fork schema ..................................................................................................................... 16 

Figuur 15: Replay attack ............................................................................................................................. 17 

Figuur 16: Scheefheid binnen de gegevensverzameling ........................................................................... 26 

Figuur 17: Vormen kurtosis ........................................................................................................................ 27 

Figuur 18: positieve autocorrelatie............................................................................................................. 27          

Figuur 19: negatieve autocorrelatie.............................. .............................................................................. 28 

Figuur 20: R/S analyze voor Dow-Jones dagelijkse rendementen van 11/18/1969 tot 12/6/1973 ............ 33 

Figuur 21: anti-persistent tijd serie.............................................................................................................33                    

Figuur 22: persistent tijd serie............................................... ..................................................................... 34 

Figuur 23: Random walk tijd serie .............................................................................................................. 34 

Figuur 24: Verdeling Bitcoin voor 01/08/2013 – 23/02/2018 ...................................................................... 35 

Figuur 25: Verdeling Ethereum voor 07/08/2015 – 23/02/2018 ................................................................. 37 

Figuur 26: Verdeling Ripple voor 04/08/2013 – 23/02/2018 ....................................................................... 39 

Figuur 27: Verdeling Bitcoin Cash voor 23/07/201 – 23/02/2018............................................................... 40 

Figuur 28: Verdeling Litecoin voor 01/08/2013 – 23/02/2018 .................................................................... 42 



  

1 
 

Inleiding 

 
De afgelopen twee jaar zijn cryptocurrencies razendsnel populair geworden, dit mede door alle 

media-aandacht. Desalniettemin bestaan de Bitcoin en verschillende andere cryptomunten toch 

al geruimere tijd. Elke cryptomunt heeft zijn eigen toepassingsgebied net zoals zijn voor- en 

nadelen. Zo zijn sommige cryptocurrencies meer dan alleen een betaalmiddel maar zijn ze ook 

gelinkt aan een heel platform zoals Ether met Ethereum. Het hele idee achter de technologie 

van cryptocurrency is nochtans niet zo moeilijk maar toch zo innoverend. Het doel is om een 

derde vertrouwenspartij bij elke transactie uit te sluiten. Dit wordt opgevangen door de hele 

blockchain technologie achter de cryptocurrency. Desondanks maken niet alle cryptocurrency 

gebruik van deze technologie.  

 

Mede door alle media-aandacht, vooral voor de grootste en eerste cryptomunt Bitcoin, kwamen 

er in snel tempo vele nieuwe cryptomunten. Deze media-aandacht zorgde ervoor dat de 

populariteit van cryptocurrency sterk toenam wat resulteerde in snel rijzende prijzen. De nog 

jonge markt van cryptocurrency trok daardoor wereldwijd de aandacht van academici en deze 

markt werd hierdoor volop geanalyseerd en onderzocht. Tot voor kort waren de meeste van 

deze onderzoeken wel enkel gefocust op Bitcoin, dit vanwege zijn omvang en populariteit. Eén 

van de vaak voorkomende vragen is of de koers van cryptomunten voorspelbaar is en bijgevolg 

inefficiënt is.  

 

Om dit na te gaan moet er onderzocht worden of de cryptocurrency prijzen identiek en 

onafhankelijk verdeeld zijn. Om dit te onderzoeken kan er gebruik gemaakt worden van 

verschillende testen die nagaan of de gegevensverzameling al dan niet een random walk volgt. 

Dit is onderdeel van de efficiënte markthypothese waarin verondersteld wordt dat 

aandelenprijzen alle beschikbare informatie over de waarde van het bedrijf reflecteren en er 

geen mogelijkheid is om de markt te verslaan (Clarke, Jandik, & Mandelker, 2001).Urquhart 

(2016) was één van de pioniers en onderzocht dit voor Bitcoin aan de hand van verschillende 

testen. Hij kwam tot de conclusie dat de Bitcoinmarkt inefficiënt was maar dat deze naar een 

efficiënte markt aan het toegroeien was. Dit onderzoek wilt dan ook deze testen opnieuw 

uitvoeren op een grotere dataset om de evolutie van de Bitcoinmarkt en andere 

cryptocurrencies te kunnen analyseren.  

 

Allereerst komt in deze studie het ontstaan van cryptocurrency aanbod. Om nadien de vijf 

gekozen cryptomunten voor dit onderzoek individueel te bespreken. Daarna wordt de 

methodologie en data toegelicht en tot slot worden de resultaten onder de loep genomen.  
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Cryptocurrency 
 

In de laatste twee decennia heeft er zich een serieuze IT boost voorgedaan, mede dankzij de 

uitvinding van het internet met de dot-com bubbel als gevolg. Deze vooruitgang bracht veel 

economische opportuniteiten met zich mee, zoals e-commerce. Al deze (online) transacties 

moeten sneller geverifieerd worden, anoniem en goedkoper verlopen. Hiervoor wordt er beroep 

gedaan op een financiële instelling die optreedt als een vertrouwde derde partij om de 

elektronische betaling te verwerken (Nakamoto, 2009). Dit systeem brengt verscheidende 

kosten met zich mee en er zijn eveneens een aantal beperkingen aan verbonden. Mocht men in 

een winkel binnen gaan en betalen met chartaal geld, kan men de hinder van deze extra kosten 

alsook de beperkingen elimineren. Er gebeurt nu eenmaal meer e-commerce dan 10 jaar 

geleden dus een elektronisch betalingssysteem gebaseerd op cryptografisch bewijs in plaats 

van op vertrouwen zou twee partijen toelaten om direct met elkaar te handelen zonder een 

vertrouwde derde partij waardoor ook hier de extra kosten en beperkingen vermeden worden 

(Nakamoto, 2009). 

 

Cryptocurrency is een Engelse term bestaande uit ‘crypto’ en ‘currency’. De betekenis van 

crypto is in het geheim, het dermate versleutelen van bepaalde informatie zodat enkel bepaalde 

partijen deze informatie kunnen lezen.  Die van currency is betaalmiddel. Cryptocurrencies zijn 

ontstaan omdat er vraag was naar een betaalwijze waarbij er geen vertrouwde derde partij 

nodig is om de transactie te verwerken. Hiervoor is cryptocurrency een ideale oplossing. 

Bovendien gaat die gepaard met de anonimiteit van de twee partijen, de betaler en de 

ontvanger.  

 

Voordat er sprake was van cryptocurrencies werd er reeds gebruik gemaakt van e-money, 

elektronisch geld, en van virtuele currencies voor online gaming (Peters, Panayi, & Chapelle, 

2015). Voorbeelden hiervan zijn PayPal en Q-coin. Het verschil tussen beiden zit zich echter in 

de link met de echte economie. E-money wordt uitgedrukt in dezelfde eenheid als chartaal geld 

en kan hiernaar worden omgezet. Er is dus een duidelijke link tussen e-money en de reële 

economie. Dit is echter niet van toepassing voor virtuele currencies voor online gaming waarbij 

de ontwikkelaar van de game het gebruik van de currency beheert (Peters et al., 2015). 

Cryptocurrencies komen meer overeen met e-money dan met virtuele currencies vanwege de 

link met de echte economie. Want cryptocurrencies zijn beschikbaar voor aan- of verkoop op 

verschillende markten.  

 

De eerste uitgewerkte cryptocurrency is Bitcoin (BTC) in 2009 en er volgden al snel vele andere 

cryptocurrencies waarvan de meeste een variant hierop zijn. Hiervoor herschreef men een 
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stukje code om de nieuwe cryptomunt lichtjes te verbeteren of te gebruiken voor een andere 

toepassing. Voor dit onderzoek worden de vijf grootste cryptocurrencies besproken, gebaseerd 

op de market capitalization van op 25 februari 2018, ook wel market cap genoemd. Op dat 

moment waren deze Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash en Litecoin. 

 

Om aan te tonen hoe snel de cryptomarkt evolueert zijn er in bijlage 1 snapshots toegevoegd 

van de 15 cryptomunten met de grootste market cap op 29 april 2018 en 27 mei 2018. Aan de 

hand van deze bijlagen valt duidelijk te zien dat de marktwaarde van deze cryptomunten op een 

korte periode enkele miljarden gedevalueerd zijn. Deze plotse terugval is aan meerdere 

oorzaken te wijten. Zo zijn er beleggers die een deel van hun winsten willen veiligstellen nu de 

toezichthouders de cryptomarkt meer willen regulieren. Daarnaast blijkt ook dat één van de 

voornaamste oorzaken van de prijsdaling de introductie op derivatenmarkt is. Zo werd het 

mogelijk om ook op een daling van de koers te speculeren. De grote investeerders maakten 

hier massaal gebruik van. Hierdoor zijn het niet enkel meer de optimisten die winsten uit de 

cryptomarkten weten te halen (Suy, 2018). 

 

Verder valt uit bijlage 1 ook op dat gedurende deze periode de top vijf niet onveranderd is 

gebleven. Zo was op 29 april Litecoin slechts de zevende grootste cryptomunt en staat deze 

vandaag, 30/05/2018, op de zesde positie. Verder waren er gedurende deze periode geen 

positiewissels in de top vijf te bespeuren. Daarnaast is het opmerkelijk dat Bitcoin op 27 mei 

nog maar “slechts” een waarde van $ 7328,91 heeft daar waar hij nog de kaap van $ 20 000 

overschreed in december 2017 (Bitcoin danst rond de 20.000 dollar, 2017). 

 

 

 
Figuur 1: De vijf grootste cryptocurrencies volgens market cap 25/02/2018 overgenomen van 

coinmarketcap.com 
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Aangezien cryptocurrencies ineens massaal werden verhandeld werd de overheid hier ook mee 

geconfronteerd. Eén van de problemen is de anonimiteit van de gebruikers. Daarom maakte 

Silk Road, een internationaal zwarte online marktplaats dat onderdeel is van het dark web via 

het gebruik van de Tor software met Bitcoin als munteenheid (Christin, 2012). Desalniettemin 

dat Bitcoin hierdoor in een negatief daglicht kwam, werd hij op deze manier bekender bij het 

grote publiek. 

 

Vandaag de dag is de regulering omtrent deze cryptocurrencies een serieuze uitdaging voor 

overheidsinstanties. De interpretatie van cryptocurrency door de overheid bepaalt mee hoe ze 

hierrmee omgaan aangaande belastingen en andere toepassingen (Mitchell, 2014). Zo 

definieerde Stephen Poloz, gouverneur van de Bank of Canada, de term cryptocurrency als 

volgt:  “I object to the term cryptocurrencies because they are crypto but they aren’t 

currencies… they aren’t assets for the most part… I suppose they are securities technically … 

There is no intrinsic value for something like Bitcoin so it's not really an asset one can analyze. 

It's just essentially speculative or gambling.” Elk land heeft zijn eigen visie hierop. China is een 

mooi voorbeeld van een land dat cryptocurrencies zwaar reguleert.  Initial Coin Offering , ook 

wel ICO afgekort, zijn er verboden alsook alle internettoegang gerelateerd aan ICO’s of 

cryptocurrency trading vanaf januari 2018. Dit had niet enkel zware gevolgen voor de Bitcoin 

koers in 2018 na zijn hoogtepunt in december 2017 maar eveneens voor vele andere 

cryptocurrencies. 

 

 

Figuur 2: Bitcoin prices overgenomen van worldcoinindex.com 

 

 

Wat zeer opvallend is dat de zwaarste reguleringen uit Aziatische landen komen, dit terwijl 

Japan de grootste Bitcoin markt in handen heeft. Hierdoor verloopt zowat bijna de helft van het 
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dagelijkse verhandelde volume van Bitcoin in de Japanse Yen. Japan aanvaardt enkel 

cryptocurrencies indien ze geregistreerd zijn bij het Japanse Financial Services Agency 

(Rooney, 2018). De Verenigde staten van Amerika, waar ongeveer 26% van het trading volume 

van BTC wordt verhandeld, ziet cryptocurrency als een security. In de VS is cryptocurrency 

legaal afhankelijk van staat tot staat. Tot slot wordt het standpunt van de Europese Unie 

aangekaart. In januari 2018 was er vraag naar meer reguleringen van de Franse minister van 

economie Bruno Le Maire en bestuurslid van de German Bundesbank Joachim Weurmeling. 

Dombrovskis, minister van Financiën, verklaarde eind februari dat de EU de mogelijkheid tot 

meer reguleringen op Europees niveau niet uitsluiten indien er zich extra risico’s voordoen en er 

geen duidelijke internationale reactie opvolgt (Gibbs, 2018). 

 

 

Bitcoin 
 
Voor elke transactie wordt er beroep gedaan op een vertrouwde derde partij, meestal een 

financiële instelling, om de elektronische betaling te verwerken. Velen willen deze derde partij 

echter omzeilen. Daardoor stelde Satoshi Nakamoto op 3 januari 2009 een alternatief voor. Hij 

kwam met een mogelijke oplossing voor het vertrouwensprobleem wat tot de geboorte van 

Bitcoin leidde. Het hele idee achter deze cryptomunt is dat de vertrouwde derde partij in de 

elektronische transacties wordt vervangen door de blockchain technologie. De doelstelling van 

de munt is om alle derde partijen, vooral centrale banken en overheidsinstellingen, die corruptie 

gevoelig zijn te elimineren (De Filippi & Loveluck, 2016). Het systeem is beveiligd zolang de 

eerlijke gebruikers van het systeem samen meer CPU, verwerkingskracht, hebben dan een 

samenwerkende groep aanvallers (Nakamoto, 2009). 

 

De transacties van deze digitale munt verlopen door een keten van digitale handtekeningen. Bij 

elke overdracht van een bepaalde hoeveelheid Bitcoin tekent de betalende partij met zijn privé 

handtekening de hash. Figuur 3 toont duidelijk aan hoe de handtekeningketen werkt. Een hash 

kan je zien als een digitale vingerafdruk, een unieke code die gelinkt is aan transactie 

gerelateerde informatie bestaande uit nullen en enen. Hierin zit dus alle nodige transactie 

informatie verwerkt om achteraf bepaalde zaken te controleren. De tweede partij is echter niet 

zeker dat de betalende partij deze munt nog in zijn bezit heeft gezien er geen controle is op het 

dubbel uitgeven van een bepaalde hoeveelheid Bitcoin. In het bestaande systeem neemt de 

vertrouwde derde partij deze taak op zich maar die is nu niet meer aanwezig. De eerste 

transactie van de digitale munt is diegene die telt. De gebruiker heeft wel bewijs nodig dat het 

de eerste transactie is (Nakamoto, 2009). 

 



 

6 
 

 
Figuur 3: Handtekening keten overgenomen uit Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (p.2), van 

S. Nakatomo, 2009. 

 

Hierdoor opteerde men voor een tijdstempel die wordt opgenomen in de hash. Deze tijdstempel 

bewijst dat de data moet bestaan op het tijdstip om in de hash te kunnen worden opgenomen. 

Elke hash bevat dus de huidige tijdstempel maar ook de vorige tijdstempel. Zo vormen ze een 

keten waarin elke nieuwe stempel de voorgaande bevestigd (Nakamoto, 2009). 

 

 

 

 
Figuur 4: Tijdstempel overgenomen uit Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (p.2), van S. 

Nakatomo, 2009. 

 

Dit is enkel mogelijk als de blockchain technologie gebruik maakt van een proof-of-work (PoW) 

systeem. Dit systeem bestaat al veel langer dan Bitcoin en is ontworpen om distributed denial-

of-service attack (DDoS) te voorkomen. Bij DDoS aanvallen is het de bedoeling dat men met 

zoveel mogelijk verschillende computers van overal ter wereld verbinding maakt met één 

server, het target, om deze zo traag mogelijk te maken (KPN, 2018). Volgens het PoW systeem 

moet een block  geverifieerd worden aan de hand van een nonce. Een nonce is een eenmalige 

code die gebruikt wordt om een block te valideren. Zodra deze nonce een bepaalde waarde 

bereikt betekent dat de hash begint met het vereiste aantal nullen (Nakamoto, 2009). Bitcoin 

maakt gebruik van het SHA-256 hashing algoritme. De miners verifiëren aan de hand van dit 

algoritme de block en krijgen hiervoor in ruil een beloning uitgedrukt in Bitcoin. Het verifiëren 
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van een nieuwe block wordt steeds moeilijker aangezien het meer CPU kracht vereist. Er 

moeten namelijk meer berekeningen worden gedaan door het algoritme. De geverifieerde 

blocks worden gedeeld met het hele netwerk en aan de blockchain toegevoegd (Rosic, Proof of 

Work vs Proof of Stake: Basic Mining Guide, 2017). De andere gebruikers aanvaarden de block 

enkel en alleen als alle transacties erin geldig zijn (Nakamoto, 2009). 

 

 

Figuur 5: Proof-of-Work systeem overgenomen uit Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (p.3), 
van S. Nakatomo, 2009. 

 

Een vertrouwde derde partij zorgt ervoor dat enkel de nodige partijen toegang hebben tot de 

transactie informatie. Via het PoW systeem is dit niet mogelijk aangezien deze partij niet 

aanwezig is in het systeem. Vandaar de versleuteling van de informatie. De buitenwereld kan 

enkel zien dat er een bepaalde transactie is gebeurd. Welke partijen deze transactie hebben 

doorgevoerd is voor hen onbekend. Hierdoor is er dus voldoende privacy aanwezig. (Nakamoto, 

2009). 

 

 

Figuur 6: Privacy model overgenomen uit Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (p.6), van S. 
Nakatomo, 2009. 

 

Zoals reeds vermeld heeft de Bitcoin zijn populariteit mede aan Silk Road te danken, waarbij 

het een betaalmiddel is en daardoor de nodige media-aandacht heeft gekregen. Silk Road is 

een internationale online marktplaats die werkt via Tor. Dit softwareprogramma is ontwikkeld 

voor anonieme communicatie en hanteert Bitcoin als betaalmiddel. Op deze marktplaats, die 
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sinds februari 2011 bestaat, kan men anoniem eveneens illegale zaken zoals drugs en wapens 

verhandelen (Christin, 2012). Silk Road is geen webshop maar echt een marktplaats die kopers 

en verkopers samenbrengt. Er wordt dus enkel de nodige infrastructuur aangeboden. Het is 

zeker niet de enigste online marktplaats die dergelijke zaken aanbood maar werd bekend toen 

Charles Schumer, een U.S senator, de DEA vroeg om Silk Road offline te halen (NBC New 

York, 2016). 

 

De persoon achter de online marktplaats, Ross William Ulbricht, werd eind 2013 opgepakt door 

de FBI (Greenberg, 2013). Hierbij nam de Amerikaanse overheid 144,336 Bitcoins in beslag ter 

waarde van iets meer dan 48 miljoen dollar (Roberts, 2017). In 2014 vroeg senator Joe 

Manchin een Bitcoin verbod. "This virtual currency is currently unregulated and has allowed 

users to participate in illicit activity, while also being highly unstable and disruptive to our 

economy" schreef Manchin. Het verbod kwam er echter niet door.  

 

Dit was niet het enige obstakel dat Bitcoin overleefde in zijn korte bestaan. Eén van de grootste 

cryptocurrency exchanges, Mt Gox, ging failliet in 2014 nadat deze meermaals werd gehackt. 

De eerste hack was er al in 2011 toen er ongeveer een 2000 Bitcoins werden gestolen (Pollock, 

2018). Begin 2014 verwerkte MT Gox meer dan 70% van alle Bitcoin transacties ter wereld. 

Nog geen jaar later werd het getroffen door een tweede hack die het circa 740.000 Bitcoins ter 

waarde van 460 miljoen euro armer maakte (Norry, 2017). Achteraf werden er nog een 200.000 

Bitcoins teruggevonden in oude wallets (Higgins, 2018).  De gevolgen waren enorm groot voor 

de Bitcoin koers die tussen februari 2014 en eind maart 2014 een 36% zakte (Pollock, 2018). 

 

 
Figuur 7: Bitcoin  crash eind 2013 en begin 2014 overgenomen van coinmarketcap.com 

Net voor de zware gevolgen van het faillissement van MT Gox in 2014 waarschuwde de 

centrale bank van China hun inwoners voor het gebruik van cryptocurrencies (Burniske, 2017). 

De statement “Bitcoin is not a currency in the real meaning of the word but was rather a virtual 

commodity that does not share the same legal status of a currency. Nor can, or should, it be 
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circulated or used in the marketplace as a currency.” zorgde voor een zware daling van de 

Bitcoin koers eind 2013 (Mullany, 2013).  

Ethereum 
  

Ethereum (ETH) werd ontwikkeld door de Russische Vitalik Buterin en is in circulatie sinds 30 

juli 2015 (Ray, Ethereum Introduction, 2018). Het is een gedecentraliseerd open software 

platform dat gebaseerd is op de blockchain technologie. Dit platform laat gebruikers toe om zelf 

gedecentraliseerde apps, ook wel Dapp genoemd, via een peer-to-peer netwerk te ontwikkelen 

en te gebruiken. Op het netwerk wordt gebruik gemaakt van de Ether, een cryptomunt waarvoor 

miners werken en welke gebruikt wordt voor het betalen van de ontwikkelaars van applicaties, 

transactiekosten en diensten op het Ethereum netwerk. De Ether is net zoals de Bitcoin en 

andere cryptocurrencies ook een verhandelbare munt (Rosic, What is Ethereum? A Step-by-

Step Beginners Guide, 2016). 

 

Het doel van Ethereum is het creëren van een alternatief protocol waar iedere gebruiker in staat 

is slimme contracten en gedecentraliseerde applicaties te ontwikkelen. Hierdoor kan men zijn 

eigen regels, richtlijnen en functies bepalen. Om dit mogelijk te maken wilt Ethereum de 

volgende vijf principes handhaven. Allereerst moet het protocol zo simpel mogelijk zijn zodat 

iedereen ermee kan werken. Daarnaast moet het ook universeel zijn. Hiermee wordt bedoeld 

dat het voor de programmeur mogelijk moet zijn om gelijk welk soort slim contract of applicatie 

te ontwikkelen. Verder moet Ethereum voldoende gestandaardiseerd zijn zodat de applicaties 

ondanks een kleine aanpassing in het protocol kunnen blijven functioneren. Voorts is er het 

principe van beweeglijkheid wat inhoudt dat het platform zal blijven evolueren. Tot slot is er het 

principe van niet-discriminatie wat inhoudt dat er geen specifieke applicaties mogen vermeden 

of beperkt worden (Ray, White Paper, 2018). 
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Figuur 8: Smartcontracts overgenomen uit What is Ethereum? A Step-by-Step Beginners Guide van A. 

Rosic, (https://blockgeeks.com/guides/ethereum/) 

 

Een slim contract is een contract tussen partijen dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer de 

vooropgestelde voorwaarden voldaan worden. Via het Ethereum netwerk en de blockchain 

technologie is het mogelijk om deze contracten te ontwerpen en te gebruiken. Aangezien deze 

contracten ondersteund worden door blockchain is er onmogelijk sprake van censuur, 

vertraging, fraude of tussenkomst van derden (Rosic, What is Ethereum? A Step-by-Step 

Beginners Guide, 2016). Deze contracten kunnen voor allerlei soorten toepassingen gebruikt 

worden zoals bij het betalen van huur, royalty’s, verzekeringen… De mogelijkheden zijn vrijwel 

onbeperkt (Uitleg Blockchain, 2018). 

 
Figuur 9: Welke apps worden momenteel ontwikkeld op Ethereum overgenomen uit What is Ethereum? A 

Step-by-Step Beginners Guide van A. Rosic, (https://blockgeeks.com/guides/ethereum/) 
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Ethereum kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van gedecentraliseerde autonome 

organisaties (DAO). Dit is een virtuele entiteit met een aantal leden die mits een meerderheid 

van 67% het recht hebben om de fondsen van de entiteit uit te geven en het aan passen van de 

code van de entiteit. De leden beslissen dus collectief over het beleid van de organisatie (Ray, 

White Paper, 2018). In 2016 werd zo een DAO gehackt en werd ongeveer een $50 miljoen 

gestolen. Hierdoor besloot de Ethereum community om de gestolen fondsen terug te halen door 

het gebruik van een hard fork. Deze ingreep verplaatste de gestolen fondsen in een nieuw slim 

contract wat de originele eigenaars toeliet hun inbreng terug te halen. Deze ingreep kreeg 

echter veel kritiek te verduren omdat het tegen de principes van blockchain technologie druist, 

waar het de bedoeling is dat een transactie onomkeerbaar en onveranderlijk is. Sinds deze 

verandering bestaan er twee parallelle blockchains, enerzijds is er de Ethereum Classic ofwel 

de munt van voor de van de hard fork. Anderzijds maakt de meerderheid, die wel akkoord was 

met de ingreep, gebruik van Ethereum. Beide blockchains zijn identiek tot en met de block waar 

is ingegrepen, sindsdien evolueren deze individueel (Rosic, What is Ethereum? A Step-by-Step 

Beginners Guide, 2016). 

Ripple 
  

Ripple (XRP) werd oorspronkelijk uitgevonden in 2012 door Ripple Labs en wordt nog steeds 

door hen ondersteund. Bij ontwikkeling van de Ripple werden meteen alle 100 miljard XRP-

tokens gelanceerd, deze hoeveelheid werd bereikt zonder mining. Dit in tegenstelling tot andere 

cryptocurrencies zoals de Bitcoin en Ethereum waarbij de hoeveelheid fluctueert over de jaren 

heen (Martindale, 2018). 

 

De Ripple werd uitgevonden om een oplossing te bieden aan de problematiek van ons huidige 

betalingssysteem, welk gedefinieerd wordt door hoge kosten, lage snelheid, beperkte 

transparantie en inefficiënte buitenlandse betalingen. Het gebrek aan standaardisaties over 

verschillende netwerken heen heeft een negatieve invloed op de functionaliteiten van ons 

betalingssysteem zoals bijvoorbeeld bij data transfer. Momenteel is het onbetrouwbaar voor de 

eindgebruikers om belangrijke informatie met hun transactie mee te sturen. Deze problemen 

beperken de bereikbare markt van banken en beïnvloedt de capaciteit van hun diensten 

(Ripple, 2017). 
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Figuur 10: Key-points Ripple overgenomen van Ripple Solution Overview (p.4) 

 

De Ripple focust zich voornamelijk op het versnellen van wereldwijde banktransacties dit in 

tegenstelling tot de Bitcoin en andere cryptocurrencies die voornamelijk de financiële transactie 

willen scheiden van de financiële organisaties van het huidige betalingssysteem (Martindale, 

2018). Hiervoor wil het gebruik maken van RippleNet, een globaal netwerk van banken dat 

betalingen uitvoert en ontvangt via de financiële technologie van Ripple en voorziet in real-time 

messaging, clearing en vereffening van transacties (Ripple, 2017). 

  

Dit netwerk zou bestaan uit twee groepen. Enerzijds zijn er de netwerkleden of degene die 

RippleNet mogelijk maken zoals banken die instaan voor de verwerking van betalingen van 

bedrijven, consumenten, en andere. Deze doelgroep breidt hiermee hun aangeboden diensten 

uit. Anderzijds zijn er de netwerkgebruikers of organisatoren van RippleNet zoals bedrijven, 

consumenten, en andere die zowel grote als lage volumes efficiënt, transparant en tegen lage 

kosten wereldwijd willen verhandelen (Ripple, 2017). Dit zou mogelijk zijn door de aangeboden 

software van Ripple, xCurrent, die alle leden van RippleNet met elkaar verbindt en banken in 

staat stelt om zichzelf te differentiëren door aan bovenstaande eisen van de gebruikers te 

voldoen. Deze software is ook speciaal ontwikkeld om de noden van de bank op vlak van hun 

bestaand risico, compliance en informatiebeveiliging te vervullen (Ripple, 2017). 
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Figuur 11: Werking xCurrent overgenomen van Ripple Solution Overview (p.8) 

 

De componenten van xCurrent bestaan uit een berichtenfunctie die tweerichtingscommunicatie 

tussen geconnecteerde RippeNet banken toelaat. Het voordeel hiervan is dat KYC, risico, en 

andere informatie gedeeld kan worden. Indien er informatie ontbreekt of incorrect is komt dit uit 

vooraleer de transactie wordt geïnitieerd. Daarnaast is er de ILP Ledger. Deze wordt gebruik 

om de tegoeden, kosten en liquiditeit van de partijen te controleren. Een volgende component is 

de FX Ticker die de wisselkoers tussen de ledgers bepaalt en deze controleert tevens het 

account, munteenheid en authenticatie van iedere ledger. Tot slot maakt xCurrent gebruik van 

een validator die cryptografisch het succes of falen van een transactie bevestigt (Ripple, 2017). 

 

Aangezien de Ripple een gedecentraliseerd systeem is dat gekend staat voor zijn snelheid, 

lage transactiekosten en de verrichtingen niet gecontroleerd worden door een centrale instelling 

is het belangrijk dat volgende problemen verholpen worden: correctheid, overeenstemming en 

bruikbaarheid (Schwartz, Youngs, & Britto, 2014). 

 

Correctheid focust zich op het feit dat het noodzakelijk is om het verschil te zien tussen een 

frauduleuze en een correcte betaling. In een traditioneel systeem wordt dit gecontroleerd door 

de uitgevende instanties (overheden, centrale- en nationale banken) en de aanwezige 

watermerken in de munten. Dit is een noodzakelijke voorwaarde aangezien er in een 

gedecentraliseerd systeem geen controleorgaan aanwezig is en de identiteit van enkele of alle 

leden ongekend kan zijn (Schwartz et al., 2014).  
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Daarnaast is ook overeenstemming een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt 

gedecentraliseerd systeem. Het verschil met correctheid ligt in het feit dat hoewel het 

onmogelijk zou zijn om een frauduleuze transactie te creëren het eventueel wel mogelijk is om 

een reeks van kleinere correcte transacties te creëren dewelke samen een frauduleuze 

transactie vormen. Overeenstemming staat dus voor de noodzakelijkheid dat er slechts één set 

van globaal herkende transactie in het netwerk bestaat (Schwartz et al., 2014). 

  

Tot slot speelt ook het probleem van bruikbaarheid een rol. Het is perfect mogelijk dat een 

gedistribueerd systeem aan voorgaande voorwaarden voldoet maar als de verrichting van een 

transcatie een jaar duurt is het systeem natuurlijk niet bruikbaar (Schwartz et al., 2014).   

 

Om dit alles in goede banen te leiden wordt er gebruik gemaakt van The Ripple Protocol 

Consensus Algorithm (RPCA). Deze wordt om de paar seconden toegepast op alle nodes ter 

controle van de correctheid en overeenstemming van het netwerk. Eens deze voorwaarden 

voldaan zijn wordt de huidige ledger als gesloten aanzien en vormt deze de last-closed ledger. 

Deze last-closed ledger is identiek bij alle nodes ervan uitgaand dat het algoritme succesvol is 

en er geen fork aanwezig is in het netwerk (Schwartz et al., 2014). 

 

Aan de hand van RPCA wordt een transactie slechts goedgekeurd wanneer deze door 80% van 

een Unique Node List (UNL) van een server aanvaard wordt. Dus zolang 80% van de UNL 

eerlijk handelt zal een frauduleuze transactie niet doorgaan. Hierdoor wordt de voorwaarde van 

correctheid in het systeem gewaarborgd. Aangezien niet alle servers dezelfde UNL hebben is 

het mogelijk dat er wel aan de voorwaarde van correctheid wordt voldaan maar niet aan deze 

van overeensteming. Om te vermijden dat dit probleem optreedt maakt Ripple gebruik van een 

bovengrens (|UNLi∩UNLj|≥ 1/5max(|UNLi|,|UNLj|)∀i, j). Deze garandeert dat het onmogelijk is 

om overeenstemming te bereiken op tegensprekende transacties op verschillende servers 

aangezien het onmogelijk wordt om door 80% van de UNL’s aanvaard te worden (Schwartz et 

al., 2014). 
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Figuur 12: Voorwaarde connectiviteit UNL overgenomen van The Ripple Protocol Consensus Algorithm 

(p.5) 

Tot slot was er ook nog de voorwaarde van bruikbaarheid. Hoewel de meeste componenten 

hier subjectief zijn is er toch één te bewijzen en dat is convergentie. Convergentie wordt 

gedefinieerd als het punt waarin de RPCA overeenkomt met de ledger en dat de ledger dan the 

last-closed ledger wordt (Schwartz et al., 2014). 

 

 

Bitcoin Cash 
  

Op 1 augustus 2017 werd Bitcoin Cash (BCH) gelanceerd na de mislukte implementatie van 

SegWit2x. Eén van de probleem van Bitcoin is dat de blok grootte gelimiteerd is op 1 megabyte 

om zo zichzelf beter te beschermen tegen DdoS aanvallen. Maar deze limiet zorgt voor 

aanzienlijke vertragingen in het transactie proces en limiteert het aantal transacties dat het 

netwerk kan verwerken (CoinTelegraph, 2018). Laat dat nu net een belangrijke factor zijn 

waarom een cryptocurrency massaal wordt gebruikt. Daarom werd Bitcoin Cash gelanceerd 

met een block grootte van 8 MB i.p.v. 1MB bij Bitcoin. Op 15 mei 2018 stond er een extra hard 

fork gepland die de grootte naar 32MB optrekt waardoor Bitcoin Cash nog sneller en meer 

transacties kan verwerken (Bovaird, 2018). De bedoeling hiervan is dat Bitcoin Cash zou 

kunnen concurreren met een PayPal of een Visa transactie wat betreft volume en snelheid.  

  

 
Figuur 13: Transactiesnelheid overgenomen van https://cointelegraph.com/bitcoin-cash-for-

beginners/what-is-bitcoin-cash#story-of-the-hard-fork 
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Wanneer de blockchain software geüpdatet wordt kan dit op twee manieren, er kan geopteerd 

worden voor een soft fork of een hard fork. Een soft fork wordt frequenter toegepast en is 

eigenlijk een kleine wijziging in de softwarecode. De tweede mogelijkheid is een hard fork ofwel 

een splitsing genoemd (BitcoinBelgië, 2015). Deze is nodig wanneer er zich grote wijzigingen 

zouden voordoen in het blockchain protocol dat vroegere ongeldige blokken of transacties 

geldig maakt of vice versa (CryptoCurrency Facts, 2018). Na een hard fork bestaan er dus twee 

cryptocurrencies met elk hun eigen blockchain. Vanaf dat moment gaan beide blockchains hun 

eigen weg maar hebben wel dezelfde basis. Bitcoin en Bitcoin Cash als duidelijk voorbeeld 

hiervan.  

 

 
Figuur 14: Hard Fork schema overgenomen van https://cointelegraph.com/bitcoin-cash-for-

beginners/what-is-bitcoin-cash#story-of-the-hard-fork 

 

Zoals eerder aangehaald kwam Bitcoin Cash er niet zomaar. Bitcoin werd zeer populair maar 

hierdoor werden de transacties van deze cryptocurrency zeer traag en moesten sommige 

gebruikers tot wel vier dagen wachten op een transactiebevestiging (CoinTelegraph, 2018). 

Vanuit de Bitcoin community werden er twee mogelijke oplossingen naar voor geschoven, 

namelijk Bitcoin Unlimited en Segregated Witness (Segwit). Voor Bitcoin Unlimited zou er een 

hard fork nodig zijn omdat men de block grootte zou willen optrekken. De grootte kan bepaald 

worden door de miners en zou volledig aanpasbaar zijn. De meeste van de miners prefereren 

deze oplossing aangezien ze hierbij een hogere vergoeding kan krijgen per gevalideerde block. 

Bitcoin core kwam met de oplossing SegWit af eind december 2015 op een Bitcoin conferentie 

in Hong Kong. Segwit zou bepaalde informatie uit de Bitcoin transactie nemen en buiten de 

blockchain opslaan (Buntix, 2017). Veel mensen dachten dat dit maar een tijdelijke oplossing 

zou zijn maar deze methode biedt wel de nodige flexibiliteit.  
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Er werd een compromis gesloten, namelijk het New York Agreement, NYA of ook wel het 

SegWit2X genoemd waarbij werd overeengekomen dat Segwit zou worden ingevoerd en een 

aantal maanden later de block grootte zou worden verdubbeld zoals de voorstanders van 

Bitcoin Unlimited willen (Wormeester, 2017). Het hele principe van decentralisatie werd met de 

NYA aan de laars gelapt want via deze compromis beslisten slechts enkele grote spelers over 

de wijziging van de functionaliteiten van de munt. De eerste stap van het plan werd 

probleemloos omgezet, namelijk de activatie van SegWit. Stap twee houdt het vergroten van de 

block grootte naar 2MB in. Echter hadden een aantal grote miners volop ingezet op Bitcoin 

Cash met een block grootte van 8MB i.p.v. SegWit2x met als gevolg dat Bitcoin cash ineens 

heel snel tot leven kwam. Het voordeel van BCH ten opzichte van de SegWit2x is dat er geen 

replay attacks mogelijk zijn door kleine wijzigingen toe te passen aan de Segwit2x code. Bij een 

hard fork heb je een bepaald saldo voor de fork van de originele cryptocurrency. Na de fork 

bezit je echter van beide cryptocurrencies datzelfde saldo. Het probleem bij Segwit2x is dat 

transacties op het ander netwerk kunnen terechtkomen waardoor er ongewild een bepaalde 

transactie kan worden nagebootst op het andere netwerk. Dit principe wordt hieronder visueel 

weergegeven (Exodus, 2018).  Deze transactie nabootsen is niet mogelijk voor de Bitcoin en 

Bitcoin Cash blockchains. 

  

 

Figuur 15: Replay attack overgenomen van https://support.exodus.io/article/168-what-is-a-replay-attack 

 

Op een Bitcoin conferentie in Arnhem kondigde Amaury Séchet, voormalige ingenieur bij 

Facebook, de eerste implementatie van het Bitcoin Cash protocol genaamd Bitcoin ABC 

(CoinTelegraph, 2018). Ze kozen ervoor om het Segwit2x protocol te verlaten en volledig op 

Bitcoin Cash in te zetten met als gevolg de lancering van BCH op 1 augustus 2017. De snellere 

transacties zorgen ervoor dat BCH goedkoper is om te gebruiken (King, 2018). 
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Litecoin 
 

Litecoin (LTC) werd op 7 oktober 2011 gelanceerd met het doel om 'being the silver to Bitcoin’s 

gold’ te zijn (CoinDesk, 2014). De cryptomunt wordt dus gezien als het kleine broertje van 

Bitcoin en dit om meerdere redenen. Het gebruikt net zoals Bitcoin een blockchain om een 

publiek ledger van alle transacties bij te houden. Ook hier werken ze bewust zonder een derde 

vertrouwenspartij om de transactie in goede banen te leiden maar met cryptografie.  

  

Er zijn echter wel verschillen tussen beide cryptocurrencies. Charlie Lee een voormalig Google 

werknemer is de ingenieur achter Litecoin. Hij bewerkte de core code van Bitcoin tot wat nu 

bekend staat als Litecoin. Met als grootste aanpassing dat LTC over een hogere 

transactiesnelheid beschikt. Dit is mogelijk omdat LTC ongeveer vier keer sneller een block 

aanmaakt dan Bitcoin. Het confirmeren van een transactie verloopt hierdoor sneller met als 

gevolg dat het meer transacties over dezelfde tijdspanne kunnen worden verwerkt (Orgera, 

2017). De snellere werking van Litecoin brengt allerlei voor- en nadelen met zich mee. Op 

economisch vlak is de snelheid zeker een voordeel omdat handelaars minder lang op 

betalingsbevestiging moeten wachten (Litecoin, 2018). Een ander zeer belangrijk voordeel, 

misschien wel het belangrijkste, is dat hoe sneller de transactiesnelheid hoe minder groot kans 

op double spending attacks is.  

 

Een Litecoin blockchain zal ten opzichte van een Bitcoin blockchain altijd langer zijn en meer 

orphaned blocks bevatten (CoinDesk, 2014). Orphaned blocks of ook wel zwevende blocks 

genoemd zijn geldige blocks die geen onderdeel zijn van de hoofdketen. Dit is mogelijk 

wanneer miners tegelijkertijd een block valideren (Blockchain, 2017).  Vele cryptocurrencies 

hebben een limiet op het aantal munten dat ooit in omloop zullen zijn. Ook hier troeft Litecoin de 

Bitcoin af met een maximale hoeveelheid die vier keer groter is, 84 miljoen tegenover 21 

miljoen. Onderstaande tabel toont duidelijk een mooi overzicht van de verschillen tussen Bitcoin 

en Litecoin. 

  
Tabel 1: Verschillen Bitcoin en Litecoin overgenomen van 

https://www.coindesk.com/information/comparing-litecoin-bitcoin/ 

 

  Bitcoin Litecoin 

Munt limiet 21 miljoen 84 miljoen 

Algoritme SHA-256 Scrypt 

Block valideren 10 minuten 2.5 minuten 

Huidige beloning 25 BTC 50 LTC 

Market Cap (30/05/2018) $125,71 miljard $6,64 miljard 
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Tot nu toe zijn enkel de verschillen met betrekking tot de transacties aangehaald maar er zijn 

echter ook verschillen voor het minen van de twee cryptomunten. Beide werken met andere 

proof-of-work algoritmen. Tabel 1 toont dat Bitcoin met het SHA-256 algoritme en Litecoin met 

het Scrypt algoritme werkt. SHA-256, voluit Secure Hash Algoritme 2, kijkt enkel naar de 

processors snelheid. Scrypt, oorspronkelijk s-crypt, werkt eerder met serialisatie van 

berekeningen. Hierdoor prefereert het Scrypt algoritme een hoog RAM-geheugen. Scrypt staat 

ook wel bekend als een ‘memory hard problem’ (CoinDesk, 2014). Dit zorgt ervoor dat miners 

andere hardware nodig hebben om deze cryptocurrencies te minen.  

  

Litecoin is een cryptocurrency met zeer veel potentieel met bijna dezelfde functionaliteiten als 

Bitcoin. Met een transactiekost die ongeveer vijftig keer kleiner is dan die van Bitcoin heeft LTC 

veel meer mogelijkheden naar handelaars toe (Kennedy, 2018). Een webwinkel die zijn prijzen 

weergeeft in een bepaalde cryptocurrency is niet ondenkbeeldig. Sommige grote handelaars 

zoals Overstock.com en Microsoft aanvaarden al Bitcoin als online betaalmiddel (Moreau, 

2018). De bedoeling van de cryptomunt is om snel en goedkoop betalingen mogelijk te maken 

die even simpel zijn als een email te versturen. Litecoin gebruikers hebben lagere transactie 

vergoedingen ondervonden dan de gebruikers die gebruik maken van een kredietkaart of 

andere banktransacties (Kennedy, 2018). 

  

Net zoals Bitcoin onderging Litecoin ook een hard fork, dit op 20 februari 2018, hierdoor 

ontstond Litecoin Cash. Over deze beslissing was er echter zeer veel controverse. De munt 

startte zeer belovend met een stijging van meer dan 500% maar noteert nu onder de 0.20 dollar 

en dit ten gevolge van het feit er nog geen enkele grote broker Litecoin Cash (LCC) aanvaardt 

(Slim Beleggen, 2018). De fork gebeurde bij block 1.371.111 en alle gebruikers die één Litecoin 

in hun bezit hadden op het moment van de fork kregen tien LCC tokens per LTC (Avon, 2018). 

Het doel van de fork is om het mining proces te veranderen van het Scrypt naar de iets 

omslachtigere SHA-256 waarmee Bitcoin werkt.  

 

Begin februari werd bekend dat Litecoin twee nieuwe betaaldiensten introduceert, namelijk 

LitePal en LitePay. Toen LitePay eind maart 2018 aankondigde dat het de boeken ging 

neerleggen ondervond de Litecoin koers een daling van ongeveer 10%  (Cheng, 2018). LitePal 

is een gratis platform dat enkel de cryptocurrencies Bitcoin en Litecoin ondersteunt en 

bovendien gemakkelijk integreert met de meeste e-commerce platforms zoals een PayPal en 

een Western Union (LitePal, 2018).  
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Efficiënte markthypothese 
  

De efficiënte markthypothese (EMH), ook gekend als de random walk theory, is de onderstelling 

dat aandelenprijzen alle beschikbare informatie over de waarde van het bedrijf reflecteren en er 

geen mogelijkheid is om de markt te verslaan (Clarke et al., 2001). Deze theorie werd 

ontwikkeld door Fama (1970), waarin hij stelde dat een markt slechts efficiënt is indien de 

marktprijzen altijd de volledige beschikbare informatie weerspiegelen. Volgens Fama zijn er drie 

vormen van marktefficiëntie: De zwakke vorm, waar de beschikbare informatie enkel de 

historische prijzen zijn.  Daarnaast is er ook sprake van de semisterke vorm, in deze vorm 

weerspiegelen de prijzen alle publiek beschikbare informatie. Tot slot is er marktefficiëntie in 

sterke vorm, wat inhoudt dat de huidige prijs alle beschikbare informatie (zowel publiek als 

privé) reflecteert. 

 

Fama (1970) ontwikkelde ook het Random Walk Model, dat ervan uitgaat dat de huidige prijs 

van een aandeel de beschikbare informatie volledig weerspiegelt en daarbij wordt er 

verondersteld dat opeenvolgende veranderingen in de prijs identiek en onafhankelijk verdeeld 

zijn. De efficiënte markthypothese stelt dat profiteren van het voorspellen van prijsbewegingen 

heel moeilijk en onwaarschijnlijk is. Het is dus niet mogelijk om investeerders te misleiden en dit 

resulteert dan in een efficiënte markt waar alle investeringen eerlijk geprijsd zijn en de 

investeerder exact krijgt waarvoor hij betaalt. Een markt is dus efficiënt wanneer de prijs zich 

snel aanpast aan nieuwe beschikbare informatie. Hierdoor is er geen reden om te geloven dat 

de prijs te hoog of te laag is. Evenwel prijzen rationeel bepaald zijn, worden veranderingen in de 

prijs verondersteld willekeurig en onvoorspelbaar te zijn. Dit omdat de nieuwe informatie zelf 

onvoorspelbaar en willekeurig is.  Zodoende volgen aandelenprijzen het Random Walk Model 

(Clarke et al., 2001). 

 

Zoals reeds vermeld zijn er verschillende vormen van marktefficiëntie waarbij er voornamelijk 

een onderscheid wordt gemaakt over de definitie van alle beschikbare informatie. De drie 

vormen van marktefficiëntie worden onderstaand toegelicht. 

 

Allereerst is er de zwakke vorm van marktefficiëntie waar zoals eerder vermeld de beschikbare 

informatie de historische prijzen zijn. Hierdoor is er niemand in staat om misprezen effecten te 

detecteren en hogere returns te halen dan de markt en bijgevolg kan niemand profiteren van 

informatie die iedereen weet (Clarke et al., 2001).  Waar Fama in 1970 keek hoe goed de 

historische opbrengsten de toekomstige voorspellen maakt hij in zijn werk van 1991 ook gebruik 

van de dividendrente en interestvoeten om de returns van effecten te voorspellen (Fama, 

Efficient Capital Markets: II, 1991). Er kan dus geconcludeerd worden dat het in dit model 
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weinig waarschijnlijk is de markt te verslaan. Mocht men al hogere rendementen kunnen halen 

moet men nog altijd de transactie- en analysekosten kunnen recupereren. 

 

Daarnaast is er de semisterke vorm van marktefficiëntie, deze houdt in dat de huidige prijs alle 

publiek beschikbare informatie weerspiegelt (Fama, Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work, 1970). Onder publieke informatie vallen die historische prijzen alsook alle data 

beschikbaar uit financiële rapporten, dividendaankondigingen, toekomstplannen, concurrenten 

etc. Deze informatie hoeft zelf niet strikt financieel te zijn. Ook hier zou men niet in staat mogen 

zijn hogere rendementen te halen dan de markt aangezien deze informatie voor iedereen 

beschikbaar is (Clarke et al., 2001).  Fama (1991) schaafde zijn empirische methode bij en 

maakte gebruik van eventstudies om deze vorm van marktefficiëntie aan te tonen. 

 

Tot slot is er de sterke vorm van marktefficiëntie waar de prijzen alle informatie weerspiegelen, 

zowel publieke als private informatie. Deze vorm van marktefficiëntie heeft betrekking over het 

feit dat er groepen investeerders zijn die monopolistische toegang hebben tot alle relevante 

informatie over de prijs. Deze vorm wordt ook gebruikt als de benchmark waartegen afwijkingen 

van marktefficiëntie moeten worden beoordeeld (Fama, Capital Markets: A Review of Theory 

and Empirical Work, 1970). Het grootste verschil tussen deze vorm van marktefficiëntie en de 

semi-sterke vorm is het feit dat hier niemand, ook geen insiders, in staat zou mogen zijn om 

systematisch niet-publieke informatie te genereren om zo de markt te verslaan. In deze vorm 

van marktefficiëntie anticipeert de markt op toekomstige ontwikkelingen (Clarke et al., 2001).  

Kort samengevat meet deze vorm of er investeerders zijn met private informatie die niet in de 

prijs weerspiegeld is. In 1991 schaafde Fama zijn vorig werk bij en maakt hij gebruik van tests 

for private information om deze vorm na te gaan (Fama, Efficient Capital Markets: II, 1991). 

 

Clarke et al. (2001) lichtten verder nog enkele misopvattingen over de efficiënte 

markthypothese toe. Zo is het wel degelijk mogelijk om de markt systematisch beter te doen 

dan de markt. Dit kan verklaard worden door de noemer geluk. Zo kan er statistisch gezien 

aangetoond worden dat met een kans van 50% om beter te doen dan de markt een groep van 

10 000 investeerders op 10 jaar 99,99% kans heeft om op zijn minst één iemand te hebben die 

systematisch beter doet dan de markt. 

 

Daarnaast werd ook de mythe ontkracht dat financiële analisten overbodig zijn aangezien men 

de markt toch niet kan verslaan. Echter bewijzen financiële analisten nog steeds hun nut en het 

is mede dankzij hen dat de effectenprijzen zo snel de nieuwe informatie reflecteren (Clarke et 

al., 2001). 
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Tot slot is er de mythe dat EMH kan ontkracht worden aangezien nieuwe informatie altijd 

gereflecteerd is in de marktprijs. Doch kan men veel prijsschommelingen waarnemen. Dit 

weerleggen Clarke et al. (2001) door aan te tonen dat er continu nieuwe informatie beschikbaar 

is die de prijzen doen fluctueren. Volgens hen zou onveranderlijke marktprijzen het bewijs zijn 

tegen marktefficiëntie aangezien relevante informatie continu moet verwerkt worden. 
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Onderzoeksvraag en hypothesen 
 

Nu het ontstaan en de werking van de opgenomen cryptocurrencies uitgebreid is uitgelegd 

alsook het begrip van de efficiënte markthypothese is gedefinieerd, kan het doel van dit 

onderzoek nader worden toegelicht. Zoals al reeds vermeld wordt er in deze studie nagegaan of 

de koersen van cryptocurrencies het principe van een random walk volgen. Indien dit niet het 

geval is, is de verandering in prijs van cryptomunten niet langer willekeurig en onvoorspelbaar 

waardoor het mogelijk is om risicoloos rendement te halen (Fama, Capital Markets: A Review of 

Theory and Empirical Work, 1970). 

 

De onderzoeksvraag van deze studie luidt: “Voldoen de cryptocurrency-markten aan de 

voorwaarden van zwakke marktefficiëntie” Hierbij houdt de nulhypothese in dat er voldaan 

wordt aan de voorwaarden van zwakke marktefficiëntie gedefinieerd volgens Fama (1970). De 

alternatieve hypothese impliceert dat de return van de cryptocurrency-markten het random walk 

model niet volgen en er dus niet voldaan wordt aan deze zwakke vorm van marktefficiëntie. 

 

Gezien de recente opkomst en de populariteit van de cryptocurrency-markten willen steeds 

meer en meer beleggers weten of deze markt voldoet aan de voorwaarden van de efficiënte 

markthypothese. Indien deze markt geen random walk volgt, zouden investeerder in staat zijn 

systematisch hogere rendementen te halen dan de markt. Hiermee zouden ze een hoger 

rendement op basis van het genomen risico kunnen realiseren. Dit onderzoek gaat na of 

beleggers van dit fenomeen kunnen profiteren. 
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Data 
 

Bij start van dit onderzoek werd er gekozen voor de vijf grootste cryptomunten volgens de 

market cap. Dit waren toen van groot naar klein Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash en 

Litecoin. Urquhart (2016) onderzocht enkel de Bitcoin koers en haalde zijn data van 

www.bitcoinaverage.com. Deze website maakt gebruik van een gewogen gemiddelde prijs van 

alle wereldwijde beschikbare Bitcoin markten. Met het voordeel dat deze data een globaal beeld 

geeft. Echter biedt deze website geen data aan van alle opgenomen cryptomunten waarvan dit 

onderzoek de marktefficiëntie ervan wilt nagaan. 

 

De gebruikte data is afkomstig van www.coinmarketcap.com. Een van de voordelen van deze 

website is dat alle historische data van de meeste cryptocurrencies kan worden geconsulteerd, 

sinds de oprichting van coinmarketcap op 28 april 2013. Verder biedt deze site nog veel 

handige functionaliteiten zoals grafieken maken of alle markten weergeven die een bepaalde 

cryptomunt verhandelen. Echter worden de dagelijkse rendementen op deze site niet 

automatisch berekend. Deze rendementen werden verkregen via onderstaande formule. 

 

Rt = Ln [(Pt)/(Pt-1)] * 100 

 

Urquhart gebruikt een dataset voor de periode 1/8/2010 t.e.m. 31/7/2016 met twee even grote 

subsamples van elk drie jaar. Aangezien coinmarketcap pas bestaat sinds 28 april 2013 bieden 

ze ook maar data aan vanaf die dag. Daardoor kan dit onderzoek enkel de resultaten voor de 

laatste subsample van Urquhart (2016) onderling vergelijken. Aangezien de Bitcoin Cash en 

Ethereum nog niet zolang bestaan maakt dit onderzoek hier geen gebruik van subsamples 

maar gaat het enkel de efficiëntie van de volledige periode na. In bijlage 2 staan de gebruikte 

perioden aangegeven met de nodige subsamples om de evolutie van de cryptomunten te 

analyseren en de resultaten voor Bitcoin te vergelijken met Urquhart (2016). 
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Methodologie 
 

Reeds verschillende academici hebben onderzocht of de Bitcoinmarkt of andere 

cryptocurrency-markten voldoen aan de efficiënte markthypothese. Zo ging Urquhart (2016) met 

gebruik van zes statistische testen na of deze Bitcoinmarkt efficiënt was. Hij kwam tot de 

conclusie dat dit nog niet het geval was maar deze markt daar wel naartoe aan het evolueren is. 

De paper van Urquhart kreeg al snel respons, zo reageerden Nadarajah & Chu (2017) al snel. 

Zij maakten gebruik van een simpele transformatie van de onderzochte data van Urquhart aan 

de hand van acht verschillende testen (inclusief vijf testen van Urquhart) of de Bitcoin voldeed 

aan de efficiënte markthypothese. Hun resultaten toonde echter wel tekenen van 

marktefficiëntie aan waardoor ze concludeerden dat de Bitcoin markt voldoet aan de EMH. 

 

Onderzoek van Kurihara & Fukushima (2017), waarin de wekelijkse evolutie van de Bitcoin 

onder de loep werd genomen, toonde aan dat de Bitcoinmarkt toch nog niet efficiënt is maar 

deze daar wel naar het toegroeien is. Wei (2018) onderzocht de liquiditeit en marktefficiëntie in 

cryptocurrency-markten aan de hand van de testen die Urquhart gebruikt, Hij toonde dan weer 

aan dat Bitcoin tekenen van marktefficiëntie weerspiegelt. Dit is echter niet het geval voor alle 

cryptocurrencies waar er toch nog vaak symptomen van autocorrelatie optreden en de 

resultaten niet voldoen aan de voorwaarden van een random walk. Kristoufek (2018) vond in 

zijn onderzoek sterk bewijs dat de Bitcoin markt tussen 2010 en 2017 op uitzonderingen van 

enkele korte periodes inefficiënt was.  

 

Brauneis & Mestel (2018) voerden de testen die Urquhart gebruikte (2016) uit op 73 

verschillende cryptomunten en probeerden nadien de relatie tussen de markt efficiëntie en 

liquiditeit te meten. Volgens hun onderzoek zou een cryptomunt zijn koers minder te 

voorspellen zijn als de liquiditeit van deze cryptomunt stijgt.  

 

Er kan dus wel geconcludeerd worden dat er de laatste tijd toch al redelijk wat onderzoek 

gebeurd is naar de EMH bij cryptocurrency. Doch is er geen eensgezindheid over de resultaten 

en is het noodzakelijk om dit te blijven testen in deze snel evoluerende markt. Om te testen of 

de cryptocurrencies voldoen aan het EMH wordt er gebruik gemaakt van het onderzoek van 

Urquhart (2016). In dit onderzoek wordt dus eerst de beschrijvende statistiek bestudeerd en 

daarna wordt er gebruik gemaakt van zes statistische testen, de Ljung Box test, de Runs test, 

de Bartels test, AVR Wild-bootstrapped, BDS test en de rescaled Hurst exponent. Aangezien de 

markt zo snel evolueert wordt er in dit onderzoek bij iedere cryptocurrency ook gebruik gemaakt 

van deelperioden. Hierdoor kan er een nauwkeuriger beeld gevormd worden over hoe de 

cryptocurrency-markten aan het evolueren zijn. 
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Beschrijvende statistiek 
 

Om te bestuderen of de cryptocurrencies voldoen aan de efficiënte markthypothese wordt er 

allereerst gebruik gemaakt van de beschrijvende statistiek. Hierdoor wordt het aantal 

observaties, het gemiddelde rendement, de standaardafwijking, minimum en maximum, kurtosis 

en skewness onder de loep genomen. Deze statistische formules kunnen reeds een indicatie 

geven of er voldaan wordt aan het EMH.  

 

Deze beschrijvende statistiek focust zich op het in kaart brengen van het centrum en de 

spreiding van de verzameling metingen. Het centrum van de gegevensverzameling is de 

waarde waarrond de gegevens zich concentreren. Om dit in kaart te brengen wordt er gebruik 

gemaakt van het gemiddelde rendement, welke gedefinieerd wordt als de som van 

meetwaarden gedeeld door het aantal meetwaarden in de gegevensverzameling. Daarnaast 

wordt ook de mediaan bestudeerd. Dit is in een kwantitatieve gegevensverzameling het 

middelste getal wanneer de meetwaarden in van oplopende of dalende orde worden 

gerangschikt (McClave, Benson, Sincich, & Knypstra, 2011). 

 

Om de spreiding van de gegevensverzameling na te gaan wordt er enerzijds gekeken naar de 

skewness of scheefheid van de gegevensverzameling. Indien de mediaan kleiner is dan het 

gemiddelde kan er geconcludeerd worden dat de gegevensverzameling scheef naar rechts 

verdeeld is. Daarnaast is het ook mogelijk dat de mediaan en het gemiddelde gelijk zijn. In dit 

scenario wordt er van symmetrie gesproken. Tot slot kan de mediaan ook groter zijn dan het 

gemiddelde, indien dit het geval is kan er gesteld worden dat de gegevensverzameling scheef 

naar links verdeeld is (McClave et al., 2011).  

 

Figuur 16: Scheefheid binnen de gegevensverzameling overgenomen uit Inleiding Statistiek, Hoorcollege 
2 van P. Carette  
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Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van de kurtosis, in het Nederlands gedefinieerd als 

gepiektheid, om de spreiding van de gegevensverzameling aan te tonen. Hierbij wordt 

nagegaan of de verdeling van de gegevensverzameling een scherpe top heeft of als deze 

verdeling eerder vlak is. Wanneer er sprake is van een normaalverdeling bedraagt de waarde 

van de kurtosis 0. Een negatief resultaat toont een vlakkere verdeling aan terwijl een positief 

resultaat wijst op een scherpere verdeling (van der Zee, 2018).  

 

 

Figuur 17: Vormen kurtosis, overgenomen van stats.stackexchange.com 

 

Daarnaast worden ook nog de standaarddeviatie en het minimum en maximum toegelicht. De 

standaardafwijking is een maat voor de variatie in een gegevensverzameling. Het minimum en 

maximum worden echter gebruikt om het bereik van de gegevensverzameling aan te tonen. 

 

Ljung-Box test 
 

Bij een tijd serie dataset zijn er tijdens het analyseren twee struikelblokken. Een spurious 

regression ofwel ook een valse regressie genoemd kan voorkomen indien de tijd serie niet 

stationair is. De variabele ondergaat een bepaalde trend als deze niet stationair is. Er zal dan 

een hoge relatie tussen twee variabelen worden aangegeven door een hoge t-waarde en hoge 

R². Dit terwijl er eigenlijk geen betekenisvolle relatie tussen beide variabelen is (Koop, 2006). 

 

Het tweede struikelblok bij een tijd serie dataset is autocorrelatie. Autocorrelatie is een 

correlatie tussen een variabele en zijn eigen lags, vertragingen. De covariantie van deze 

waarden is verschillend van nul dus bijgevolg zijn de waarden niet onafhankelijk (Pedace, 

2018). Er is dan een bepaald patroon in de waarden.  Men kan dan de toekomstige waarden 

van deze variabele zeer goed schatten. De verandering in deze waarden die men ook wel het 

rendement noemt kan men hierdoor echter niet schatten (Koop, 2006). Een autocorrelatie van 

+1 is een zeer sterk positieve autocorrelatie. Een negatieve autocorrelatie is zeer sterk bij -1 en 

er is geen autocorrelatie indien deze 0 is (University of Bristol). 
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Figuur 18: positieve autocorrelatie            Figuur 19: negatieve autocorrelatie  

Overgenomen uit Patterns  of autocorrelation van R. Pedace, 
(http://www.dummies.com/education/economics/econometrics/patterns-of-autocorrelation/) 

 

De eerste test die Urquhart uitvoert voor zijn onderzoek is de Ljung-Box test. Deze test 

genoemd naar G. M. Ljung en G. E. P. Box gaat de autocorrelatie van de rendementen na.  Het 

test de willekeurigheid van alle opgenomen lags in één geheel i.p.v. lag per lag (Ljung & Box, 

1978). De nulhypothese geeft aan dat er geen autocorrelatie aanwezig is.   

 

Voor het bekomen van de resultaten in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het 

programma Matlab, versie 9.3, welke werd uitgegeven op 14 september 2017. De code om 

deze test in dit programma uit te voeren zijn afkomstig van professor Brauneis en Professor 

Mestel die in het najaar van 2017 een gelijkaardig onderzoek uitvoerden. 

 

Runs test 
  

De Runstoets of ook de Wald en Wolfowitztoets genoemd is een verdelingsvrije toets die 

gebruikt wordt om na te gaan of een reeks onafhankelijk en identiek verdeeld is (Wald & 

Wolfowitz, 1940). Urquhart gebruikt deze test om na te gaan of de rendementen van de 

cryptomunten onafhankelijk verdeeld zijn om zo te kunnen aantonen of de cryptocurrencies 

voldoen aan de efficiënte markthypothese (Urquhart, The inefficiency of Bitcoin, 2016). 

 

 

Gegeven een reeks met ten minste twee verschillende symbolen is een run de opeenvolging 

van één of meer identieke symbolen, welke zijn voorafgegaan of gevolgd door een geen enkel 

of een ander symbool (Wang, 2003). Zo zijn er in de volgende reeks van kop (K) of munt (M)  
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KKMMMKMMMMMKK, vijf verschillende runs te detecteren waarbij de kortste en langste run 

respectievelijk een lengte van 1 en 5 opeenvolgingen hebben (Ley & Paindaveine, 2014). Zowel 

het aantal als de lengte van de run bepaalt of de reeks aan de voorwaarde van randomness 

voldoet. Te weinig runs betekent dat sommige ervan te lang zijn terwijl te veel runs resulteert in 

korte runs. Hierdoor is het belangrijk om enkel te focussen op het aantal runs in het totaal 

(Wang, 2003). 

 

De Runstoets wordt dus gebruikt om na te gaan of er een significante trend te zien is in een 

reeks observaties. Bij deze test houdt de nulhypothese in dat de reeks identiek en willekeurig 

verdeeld is terwijl de alternatieve hypothese impliceert dat dit niet het geval is (Bhar, 2004). 

 

Deze test wordt uitgevoerd aan de hand van het programma Matlab, versie 9.3, welke werd 

uitgegeven op 14 september 2017. De code om deze test in dit programma uit te voeren zijn 

afkomstig van professor Brauneis en Professor Mestel die in het najaar van 2017 een 

gelijkaardig onderzoek uitvoerden. 

 

Bartels’ rank test 
  

Bartels’ rank test, ook gekend als the rank version of von Neumann’s ratio test for randomness, 

is een verdelingsvrije test die net zoals de runstoets gebruikt wordt om na te gaan of een reeks 

onafhankelijk en identiek verdeeld is. Het verschil met de runstest is dat de Bartels test eerst de 

observaties rangschikt van klein naar groot. De nulhypothese van randomness houdt in dat de 

kans op positieve als op negatieve waarde gelijk moet zijn (Wang, 2003). Intuïtief gezien zou de 

runstest minder krachtig moeten zijn dan de ranked von Neumann’s test aangezien de eerste 

geen rekening houdt met de omvang van de observaties. Dit toonde Bartel (1982) dan ook aan. 

Ondanks het feit dat deze test gelijkaardig is aan de runstoets gebruikt Urquhart (2016) beide in 

zijn onderzoek om na te gaan of de cryptocurrency markten voldoen aan de voorwaarde van 

randomness. Aangezien beide testen dit vanuit een ander perspectief benaderen.  

 

Ook voor het bekomen van de resultaten van de Bartels test wordt er in dit onderzoek gebruik 

programma Matlab, versie 9.3, welke werd uitgegeven op 14 september 2017. De code om 

deze test in dit programma uit te voeren zijn afkomstig van professor Brauneis en Professor 

Mestel die in het najaar van 2017 een gelijkaardig onderzoek uitvoerden. 
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Automatic Variance Ratio 
  

Urquhart (2016) maakt in zijn onderzoek ook gebruik van de automatic variance ratio (AVR) om 

de marktefficiëntie van Bitcoin na te gaan. Deze test is afgeleid uit de variance test die 

ontwikkeld werd door Lo and MacKinlay (1988). De variance test wordt gebruikt om de 

hypothese te testen dat een gegeven tijdserie of zijn eerste verschillen een verzameling is van 

identieke en onafhankelijk verdeelde observaties. Deze gaat dus eigenlijk na of de observaties 

aan de random walk theorie voldoen (Chow & Denning, 1993). 

 

Een probleem met de Variance test volgens Urquhart (2016) is het feit dat er nog parameters 

dienen gekozen te worden om hem uit te voeren. Daarom opteert hij voor het gebruik van de 

automatic Variance test van Choi (1999) waar deze parameters automatisch bepaald worden 

door een data-afhankelijke procedure. Doch is deze test nog niet risicoloos voor onzuivere 

resultaten, vandaar maakt Urquhart gebruik van de wild-bootsrapped AVR test van Kim (2009). 

Deze test werd ontwikkeld om betrouwbaardere resultaten voor kleinere datasets te verkrijgen. 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de Wild-bootstrap methode is er geen sprake van 

verstoring van de resultaten door de grote van de dataset, wat de test betrouwbaarder en 

krachtiger maakt dan zijn varianten.  

 

Aangezien er geen geschikt programma en code werd gevonden, kon in dit onderzoek deze 

test niet uitgevoerd worden zonder de garantie op betrouwbare resultaten. Hierdoor werd 

geopteerd deze test wel te beschrijven in de methodologie omdat deze wel degelijk relevant is 

voor dit soort onderzoek. 

 

BDS test 
 

De BDS test is genoemd naar zijn drie makers Brock, Dechert en Scheinkman. LeBaron kwam 

dit team versterken om de software te schrijven die deze test uitvoert waardoor de test soms 

ook wel de BDSL test wordt genoemd (Kanzler, 1999). De paper uit 1987 kwam er toen destijds 

enkele problemen werden aangehaald bij het maken van een test die bij een tijd serie dataset 

nagaat of deze afkomstig is van een chaotische data generatie proces. Hierdoor is de BDS test 

uitermate geschikt om na te gaan of er sprake is van deterministische chaos maar kan 

evenzeer worden gebruikt om de goodness of fit te testen van een geschat model (Brock, 

Scheinkman, Dechert, & LeBaron, 1996). De test wordt meestal gebruikt om de afhankelijkheid 

van de residuen te testen en kan dus gezien worden als een specificatie test van een bepaald 

model (Kanzler, 1999). Urquhart koos deze niet-parametrische test voor serie afhankelijkheid te 

controleren voor de returns van cryptocurrencies. 
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De nulhypothese van de BDS test gaat na of een tijd serie dataset afkomstig is van een data 

generatie proces dat independent and identically distributed (IID) is. Hierbij moeten de fouten 

van het model worden geïnterpreteerd als het ultiem stochastisch model proces (Brock et al., 

1996). Volgens Brock et al. zijn er meerdere redenen waarom de BDS test zo massaal wordt 

gebruikt.  De voornaamste is dat het van toepassing is op elk model dat getransformeerd kan 

worden naar een model met bijkomende IID-fouten en waarvan de parameters consequent 

kunnen worden geschat volgens √n. Hierdoor is er geen correctie term voor de eerste orde van 

de asymptotische verdeling nodig wanneer er gebruik wordt gemaakt van de geschatte 

residuen. Dit maakt de test zeer interessant (Brock et al., 1996).  Mocht deze transformatie niet 

mogelijk zijn is er wel een correctieterm nodig. Aangezien de BDS test tweezijdig is zal de 

nulhypothese verworpen worden bij een significantieniveau van 0.05 (α = 5%).  

  

Belaire-Franch & Contreras (2002) halen twee oorzaken aan waarom de BDS test nog niet 

volledig is opgenomen in de standaard econometrische toolbox. Allereerst is de BDS test enkel 

van toepassing op een dataset dat meer dan 500 observaties bevat, zo niet is het resultaat 

onbetrouwbaar. Dit werd ook al eerder aangehaald door Brock, Hsieh & Lebron (1991). Dit kan 

worden opgelost door gebruik te maken van bootstrapping om de significantie van het BDS-

resultaat te controleren (Kanzler, 1999). De asymptotische verdeling van de BDS test is een 

goede benadering van de eindige steekproef indien er meer dan 500 observaties zijn (Hsieh, 

1993). De tweede oorzaak is dat de software om de test uit te voeren nog niet zo 

gebruiksvriendelijk is alsook niet zomaar beschikbaar. Terwijl Brock et al. (1991) in hun paper 

beweren dat de softwarepakketten van Dechert en LeBaron zeer gebruiksvriendelijk zijn en 

eveneens snel een bootstrap kunnen uitvoeren onder de nulhypothese. 

  

LeBaron (1997) en Kanzler (1999) geven een korte maar duidelijke uitleg met de nodige 

formules van de BDS test. Beide gaan uit van een tijd serie dataset X met n observaties en m 

dimensies die independent and identically distributed is. Bij een gebeurtenis B zijn het niet enkel 

twee observaties maar ook hun twee voorgangers die binnen dimensie afstand ε van mekaar 

liggen. Aangezien de tijdserie dataset X IID is, zijn de twee observaties en hun twee 

voorgangers in gebeurtenis B onafhankelijk. Dit is de basis van de BDS test (LeBaron, 1997). 

Volgens de nulhypothese zouden twee verschillende gebeurtenissen onafhankelijk en 

willekeurig verdeeld moeten zijn.  

 

Om tot betrouwbare resultaten te komen wordt het programma Matlab, versie 9.3, welke werd 

uitgegeven op 14 september 2017 gebruikt. De code om deze test in dit programma uit te 

voeren zijn afkomstig van professor Brauneis en Professor Mestel die in het najaar van 2017 

een gelijkaardig onderzoek uitvoerden. De code die gebruikt wordt is de van Kanzler matlab 
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code. Bij het uitvoeren van de BDS test moeten er twee parameters zelf bepaald worden, 

enerzijds de epsilonwaarde ε, de dimensiewaarde, en anderzijds het aantal geïntegreerde 

dimensies. In dit onderzoek werd geopteerd voor een epsilonwaarde van 0,7 en 10 

geïntegreerde dimensies aangezien deze worden aanbevolen bij tijdsseries die niet-normaal 

verdeeld zijn (Belaire-Franch & Contreras, 2002). 

 

 

Rescaled Hurst Exponent  
 

De laatste test die Urquhart uitvoert om tot een conclusie te komen is de rescaled Hurst 

exponent (R/S Hurst). In 1951 publiceerde Hurst een paper waarvoor hij onderzoek deed over 

de waterstroom in de Nijl met het oog op een reservoir te maken om het irrigatiesysteem 

optimaal te laten verlopen. Zo kwam hij bij de rescaled range statistiek met het Hurst fenomeen 

als gevolg (Mason, 2016). Het Hurst fenomeen toont aan dat de rescaled range groter wordt 

volgens nH  met H, Hurst exponent, volgens √n. Om tot deze conclusie te komen verving hij de 

veronderstelling dat de tijd serie dataset IID is door de veronderstelling dat de dataset stationair 

long range afhankelijk is tussen 0,75 en 0,80 (Mason, 2016). De formule is dus als volgt:  

 

(R/S)n = nH met n als even getal. 

 

Urquhart (2017) maakt eveneens gebruik van de rescaled Hurst exponent om de 

voorspelbaarheid van rendementen op kostbare metalen te onderzoeken. Omdat deze test een 

gedetailleerd en robuust overzicht weergeeft. Hij gebruikt de methode van Cajueiro & Tabak 

(2004) om de rescaled range te berekenen en vervolgens de voorspelbaarheid te analyseren. 

Het long range memory bij een tijdreeks brengt ook een aantal nadelen met zich mee. Het 

bekende Black-Scholes model om derivaten op financiële markten te waarderen is hierdoor niet 

meer bruikbaar. Eveneens is het Capital set Pricing Model (CAPM) niet meer bruikbaar 

wanneer long range memory zich voordoet. Er is zelfs geen sprake meer van de random walk 

hypothese of EMH (Cajueiro & Tabak, 2004).  

 

De schatting van de Hurst exponent kan men plotten. Hier is de regressielijn de benadering van 

de Hurst exponent. Op de x-as staat de log van het aantal observaties en op de y-as de log van 

de R/S. Indien het aantal observaties kleiner is dan 10 is deze schatting niet accuraat (Qian & 

Rasheed, 2005). 
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Figuur 20: R/S analyze voor Dow-Jones dagelijkse rendementen van 11/18/1969 tot 12/6/1973 

overgenomen uit Hurst  Exponent and Financial Market Predictability (p.2) van B. Qiab en K. Rasheed. 

  

Zo kwam Hurst uit dat de rescaled range groeit volgens de formule (R/S)n = nH. De Hurst 

exponent zijn waarde ligt altijd tussen 0 en 1. Zo kan men een tijd serie data set opdelen in drie 

categorieën, namelijk een willekeurige dataset, een persistent dataset en een anti-persistent 

dataset (Qian & Rasheed, 2005).  

 

Als de Hurst exponent tussen 0 en 0.5 ligt spreekt men van een anti-persistent dataset of ook 

wel een mean-reverting dataset. Qian & rasheed (2014) spreken van 0.45 in plaats van 0.5 

omdat ze werken met een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Een stijging zal meer dan 

waarschijnlijk gevolgd worden door een daling en vice versa. Toekomstige waarden zijn 

geneigd om terug te keren naar het gemiddelde (Mansukhani, 2012).   

 

Hoe dichter de Hurst exponent bij 0 komt hoe meer neiging dat de volgende observatie heeft 

om de omgekeerde beweging te maken van de vorige observatie (Qian & Rasheed, 2005). 

Terwijl een Hurst exponent van 0.5 een random walk impliceert. Hier is er geen correlatie 

tussen de observaties en de toekomstige observaties (Mansukhani, 2012).  

 

Wanneer 0.5<H<1 is er sprake van een persistent dataset. Hier vervangen Qian & Rasheed 

(2014) de grens 0.5 door 0.65. Een persistent tijd serie dataset is trend versterkend. Met andere 

woorden hoe dichter H naar de waarde 1 gaat hoe waarschijnlijker dat de volgende observatie 

deze trend blijft volgen (Qian & Rasheed, 2005). 
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Figuur 21: anti-persistent tijd serie                      Figuur 22: persistent tijd serie                                

Overgenomen uit The Hurst Exponent: Predictability of Time Series van S. Mansukhani, (http://analytics-

magazine.org/the-hurst-exponent-predictability-of-time-series/). 

 

Figuur 23: Random walk tijd serie overgenomen uit The Hurst Exponent: Predictability of Time Series van 
S. Mansukhani, (http://analytics-magazine.org/the-hurst-exponent-predictability-of-time-series/). 

 

Urquhart (2016) baseerde zich op de Monte Carlo simulatie van Qian & Rasheed (2014). Waar 

het betrouwbaarheidsinterval met α = 0.05 ]0.4503, 0.6405[ is. Daarom werken ze met 

bovengrens 0.65. Ligt de Hurst exponent tussen 0.5 en 0.65 is er sprake van een random walk 

(Urquhart, How Predictable Are Precious Metal Returns?, 2017).  

 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van Gnu Regression Econometrics and Time-series 

Library, beter gekend als gretl, om deze test uit te voeren. Dit is een standaard test die in het 

programma verworven is.  
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Resultaten 

 

Bitcoin 
 

Tabel 2: Beschrijvende statistieken voor Bitcoin en zijn subsamples 

 N Gemiddelde Mediaan Std Max Min Kurtosis Skewness 

01/08/2013 

23/02/2018 
1668 0,2743 0,2105 4,473 35,75 -26,62 8,496 -0,1436 

01/08/2013 

31/07/2016 
1096 0,1618 0,1112 4,410 35,75 -26,62 11,26 -0,1436 

01/08/2016 

23/02/2018 
572 0,4900 0,4253 4,588 22,51 -20,75 3,975 -0,1547 

 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de Bitcoin over de hele opgenomen 

periode een positief gemiddeld dagelijks rendement van 0,27% haalt. De mediaan is hier 

telkens kleiner dan het gemiddelde wat erop wijst dat de rendementen van de Bitcoin scheef 

naar rechts verdeeld zijn. Verder valt op dat de kurtosis telkens sterk positief is wat wijst op een 

scherpere verdeling en dat er sprake is van een licht negatieve skewness. Dit is ook duidelijk te 

zien in Figuur 24. Daarnaast valt uit tabel 3 ook af te leiden dat de gemiddelde dagelijkse 

rendementen voor de tweede deelperiode ongeveer drie keer zo groot zijn als in de eerste 

deelperiode. Dit is echter geen verrassing aangezien de Bitcoin koers gedurende deze periode 

exceptioneel gestegen is. 

 

 

 
Figuur 24: Verdeling Bitcoin voor 01/08/2013 – 23/02/2018 
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Wanneer we deze resultaten met die van Urquhart (2016) over dezelfde periode vergelijken valt 

meteen op dat deze niet volledig gelijk zijn. Alhoewel het verschil bij het gemiddelde en de 

standaardafwijking slechts miniem is, zijn er toch duidelijke discrepanties tussen het minimum 

en maximum, de kurtosis en de skewness waar te nemen. Dit valt onder meer te wijten aan het 

feit dat er gebruik werd gemaakt van verschillende datasets in beide onderzoeken. Beide 

databases verzamelen de prijs van de Bitcoin van op verschillende handelsplatformen en 

kennen aan elk van deze platforms onderliggende gewichten toe om tot een gemiddelde Bitcoin 

koers te komen. Een verschil tussen deze gewichten kan dus een mogelijke oorzaak zijn van de 

afwijking van de resultaten.  

 

Onderstaande tabel representeert de resultaten van de uitgevoerde testen. Wanneer de 

volledige periode bestudeerd wordt valt erop dat de nulhypothese van de Ljung-box test en de 

BDS test worden verworpen (significantieniveau ≤ 0,05). Hierdoor wordt er geconstateerd dat er 

autocorrelatie aanwezig is, net zoals de residuen niet onafhankelijk verdeeld zijn. Deze testen 

spreken dus de voorwaarden van IID tegen. Echter worden de nulhypotheses van de Runs test 

en de Bartels test aanvaard (p-waarde > 0,05), er wordt dus volgens deze testen voldaan aan 

de voorwaarden van een random walk. Dit wordt ook bevestigd door de R/S Hurst waarde, waar 

volgens Urquhart een waarde tussen de 0,45 en 0,65 een random walk impliceert. Aangezien er 

tegensprekende resultaten zijn kan er niet geconcludeerd worden dat de Bitcoinmarkt voldoet 

aan de voorwaarden van de efficiënte markthypothese.  

 

Als de resultaten van de tweede deelperiode bestudeerd wordt valt er meteen op dat de Bitcoin 

koers naar een efficiënte markt aan het evolueren is. Hier is enkel de BDS test een indicator dat 

er nog niet aan de voorwaarde van de EMH worden voldaan. 

 

Tabel 3: Resultaten Bitcoin van de marktefficiëntie testen 

 p-waarden  

 
Ljung-Box 

test 
Runs test 

Bartels 

test 

AVR 

test 

BDS 

test 

R/S 

Hurst 

01/08/2013 - 23/02/2018 0.00 0.9047 0.1399 / 0.00 0,6344 

01/08/2013 - 31/07/2016 0.00 0.3841 0.2702 / 
0.00 

 
0,6292 

01/08/2016 - 23/02/2018 0.1900 0.2416 0.2826 / 0.00 0,6008 

 
 

 

 



 
 
 
  
 

37 
 

Ethereum 
 

Tabel 4: Beschrijvende statistieken voor Ethereum 

 N Gemiddelde Mediaan Std Max Min Kurtosis Skewness 

07/08/2015 

23/02/2018 
931 0,6169 -0,0403 8,482 41,23 -130,21 61,99 -3,576 

 

Aangezien Ethereum een recentere munt is dan Bitcoin, Litecoin en Ripple werd er in dit 

onderzoek maar gebruik gemaakt van één periode. Uit de beschrijvende statistiek, zie tabel 5, 

kan er geconcludeerd worden dat er sinds de uitgave van de munt een positief gemiddeld 

rendement is van 0,62%. Echter is het wel opvallend dat er ondanks dit positief gemiddelde een 

licht negatieve mediaan aanwezig is. Omdat de mediaan kleiner is dan het gemiddelde is er 

sprake van een verdeling die scheef naar rechts is. Verder is er ook een negatieve skewness 

en een zeer sterke positieve kurtosis aanwezig wat duidelijk te zien valt in Figuur 25. 

 

 
Figuur 25: Verdeling Ethereum voor 07/08/2015 – 23/02/2018 

 

Uit tabel 6 kunnen er tegenstellende conclusies met betrekking tot het EMH getrokken worden. 

Zo wordt de nulhypothese bij de Ljung-Box test verworpen (p-waarde ≤ 0,05) wat wijst dat er 

autocorrelatie aanwezig is en er dus niet voldaan wordt aan de voorwaarde van een random 

walk. Deze gevolgtrekking wordt ook bevestigd door de BDS test. Ook bij deze test moet de 

nulhypothese verworpen worden, aangezien het significantieniveau ≤ 0,05 is. Hierdoor kan er 

geconcludeerd worden dat er sprake is van afhankelijkheid van de residuen. Niettegenstaande 

wijzen de andere testen wel in de richting van een efficiënte markt. Zo moet de nulhypothese bij 

de Runtoets en Bartels test wel aanvaard worden aangezien de p-waarde > 0,05. Daardoor kan 

er besloten worden dat op het gebied van de runs er wel voldaan wordt aan de efficiënte 
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markthypothese. De R/S Hurst test bevestigt tevens ook dit standpunt, met een waarde van 

0,56 ligt deze binnen het interval van 0,45 en 0,65 waardoor er volgens deze test sprake is van 

een random walk. 

 

Er kan echter toch niet geconcludeerd worden dat de Ethereum voldoet aan de zwakke vorm 

van marktefficiëntie aangezien niet alle testen unaniem tot dezelfde consensus komen. Doch 

kan er gesteld worden dat hier de evolutie richting een efficiënte markt aan de gang is.  

 

Tabel 5: Resultaten Ethereum van de marktefficiëntie testen 

 p-waarden  

 
Ljung-Box 

test 
Runs test 

Bartels 

test 

AVR 

test 
BDS test 

R/S 

Hurst 

07/08/2015 - 23/02/2018 0.0023 0.9783 0.1578 / 0.00 

 

0,5641 

 

 

 

Ripple 
 

Tabel 6: Beschrijvende statistieken voor Ripple en zijn subsamples 

 N Gemiddelde Mediaan Std Max Min Kurtosis Skewness 

04/08/2013 

23/02/2018 
1664 0,3086 -0,2391 8,078 102,74 -61,63 26,79 2,021 

04/08/2013 

31/07/2016 
1092 0,0010 -0,2054 6,962 59,31 -51,29 14,56 0,7205 

01/08/2016 

23/02/2018 
572 0,8958 -0,3331 9,844 102,74 -61,63 27,38 2,677 

 

Er zijn over de hele periode 1664 observaties voor Ripple betreffende het rendement. Het 

gemiddeld dagelijks rendement van Ripple voor de volledige periode bedraagt 0,31%. 

Opvallend is dat het rendement voor de tweede deelperiode bijna 900 keer groter is dan het 

dagelijks rendement van de eerste deelperiode. De mediaan is elke keer kleiner dan het 

gemiddelde rendement wat wijst op een scheve verdeling naar rechts. De kurtosis voor de 

volledige periode en zijn twee subsamples is telkens positief. Wat duidt op een scherpe 

verdeling. Zowel de kurtosis en de skewness zijn duidelijk waar te nemen op onderstaande 

figuur. Verder zijn het grootste en kleinste rendement in de volledige periode afkomstig van de 

laatste subsample. 
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Figuur 26: Verdeling Ripple voor 04/08/2013 – 23/02/2018 

 

De nulhypothese van de Ljung Box test wordt verworpen voor de volledige periode en de twee 

subsamples wegens kleinere p-waarden dan het significantieniveau (α = 0,05). Er is dus 

volgens deze test sprake van autocorrelatie bij Ripple. De Runs test en de Bartels test testen 

allebei de randomness van het dagelijks rendement. Beide testen aanvaarden hier enkel de 

nulhypothese voor de tweede subsample aangezien de Runs test hier een p-waarde van 

0,1961 en de Bartels test een p-waarde van 0,4166 bekomen. Volgens deze testen is er dus 

duidelijk een evolutie naar een efficiënte Ripplemarkt. 

 

De BDS test zijn nulhypothese gaat ervan uit dat de dataset independent and identically 

distributed is. Zowel voor de volledige periode als voor de twee deelperioden is de p-waarde 

0,00. Hierdoor wordt de nulhypothese van de BDS test verworpen. Urquhart (2016) maakt 

gebruik van de grenzen 0,45 en 0,65 voor de rescaled range Hurst exponent. Aangezien de 

Hurst exponent in de drie gevallen kleiner is 0,65 en groter is dan 0,5 is er sprake van een 

zwakke aanwijzing voor een persistent dataset. Vanwege het 95% betrouwbaarheidsinterval 

wijst dit eerder op een efficiënte markt. 

 

Voor de volledige periode kunnen we dus concluderen dar er niet wordt voldaan aan de zwakke 

marktefficiëntie vorm van Fama (1970). Want elke test verwerpt zijn nulhypothese enkel de 

Hurst exponent geeft door het betrouwbaarheidsinterval een andere indicatie. Na de vergelijking 

van beide subsamples is er sprake van een evolutie naar een efficiëntie Ripplemarkt. De eerste 

en tweede subsample voldoen zoals de volledige periode ook niet aan de zwakke 

marktefficiëntie vorm. Maar de tweede subsample geeft tekenen van randomness. Zowel de 

Runs test als de Bartels test aanvaarden hun nulhypothese van een random walk. 
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Tabel 7: Resultaten Ripple van de marktefficiëntie testen 

 p-waarden  

 
Ljung-Box 

test 
Runs test 

Bartels 

test 

AVR 

test 

BDS 

test 

R/S 

Hurst 

04/08/2013 - 23/02/2018 0.00 0.0050 0.0021 / 0.00 0,6150 

04/08/2013 - 31/07/2016 0.00 0.0125 0.00 / 0.00 0,5711 

01/08/2016 - 23/02/2018 

 

0.0067 

 

0.1961 0.4166 / 0.00 0,6344 

 

 

Bitcoin Cash 
 

Tabel 8: Beschrijvende statistieken voor Bitcoin Cash 

 N Gemiddelde Mediaan Std Max Min Kurtosis Skewness 

23/07/2017 

23/02/2018 215 0,5227 -0,4580 11,97 43,16 -44,60 2,747 0,5155 

 

Aangezien Bitcoin Cash nog niet zo lang bestaat is er maar data beschikbaar vanaf 23 juli 

2017. De onderzochte periode bestaat hierdoor uit 215 observaties. Een positief gemiddelde 

van 0,52% en een negatieve mediaan van -0,46% duiden op een scheve verdeling naar rechts. 

Figuur 27 toont duidelijk aan dat er meer observaties links van het gemiddelde zijn gelegen. 

Ook hier is er sprake van positieve kurtosis wat de scherpe verdeling verklaart. De absolute 

waarden van het grootste en kleinste dagelijkse rendement zijn ongeveer gelijk. Bitcoin Cash 

heeft de grootste standaarddeviatie van de vijf onderzochte cryptomunten, wat wijst op een 

grote volatiliteit. 

 

 
Figuur 27: Verdeling Bitcoin Cash voor 23/07/201 – 23/02/2018 
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Er is geen sprake van autocorrelatie volgens de Ljung Box test aangezien de nulhypothese 

aanvaard wordt. De Runs test en de Bartels test aanvaarden net zoals de Ljung Box test hun 

nulhypothese met een p-waarde groter dan het significantieniveau 0,05. De rendementen van 

Bitcoin Cash zouden dus een random walk volgen. 

 

De R/S Hurst exponent sluit zich aan bij de vorige testen door eveneens te wijzen op een 

efficiënte markt. Terwijl de BDS test juist zijn nulhypothese verwerpt met een p-waarde van 0,00 

bijgevolg is de dataset niet IID. 

 

Met de data van een half jaar kunnen we concluderen dat de Bitcoin Cash markt volgens vier 

van de vijf testen voldoet aan de voorwaarden van de zwakke vorm van marktefficiëntie. Enkel 

de BDS test geeft een andere aanwijzing. Dit komt overeen met de andere cryptocurrencies 

waar dat de laatste subsample evolueert naar of al voldoet aan de zwakke marktefficiëntie vorm 

van Fama (1970). 

 

 

 

Tabel 9: Resultaten Bitcoin Cash van de marktefficiëntie testen 

 p-waarden  

 
Ljung-Box 

test 
Runs test 

Bartels 

test 

AVR 

test 

BDS 

test 

R/S 

Hurst 

23/07/2017- 23/02/2018 0.1698 0.8657 0.3427 / 0.00 0,6071 

 

 

Litecoin 
 

Tabel 10: Beschrijvende statistieken voor Litecoin en zijn subsamples 

 N Gemiddelde Mediaan Std Max Min Kurtosis Skewness 

01/08/2013 

23/02/2018 1668 0,2572 0,00 7,060 82,90 -51,39 25,23 1,825 

 

01/08/2013 

31/07/2016 

1096 0,0305 -0,1537 7,017 82,90 -51,39 

 

33,90 

 

 

2,083 

 

01/08/2016 

23/02/2018 
572 

0,6914 

 
0,00 7,129 51,04 -39,52 10,02 1,362 

 

 

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat de Litecoin over de hele periode een gemiddeld 

positief dagelijks rendement heeft van 0,26%. Opvallend is dat de Litecoin in de laatste 

subsample een dagelijks gemiddelde rendement heeft dat meer dan twee keer zo groot is als 
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het dagelijks gemiddelde rendement van de volledige periode. Ook hier is de mediaan kleiner 

dan het gemiddelde rendement. Dit zorgt ervoor dat LTC een scheve verdeling naar recht heeft. 

Waardoor de skewness positief is. De kurtosis is voor de volledige periode en de twee 

deelperioden positief wat duidt op een scherpe verdeling. Verder is het nog de moeite om te 

vermelden dat het grootste en kleinste dagelijkse rendement van de volledige periode afkomstig 

zijn van de eerste subsample.  

 

 
Figuur 28: Verdeling Litecoin voor 01/08/2013 – 23/02/2018 

 

Onderstaande tabel geeft de p-waarden en R/S Hurst exponent weer van alle uitgevoerde 

testen op de onderzochte Litecoin periode en zijn twee deelperioden. De Ljung Box test 

aanvaardt enkel voor de tweede subsample de nulhypothese. Waar dat de Runs test maar voor 

twee van de drie perioden de nulhypothese aanvaardt, accepteert de Bartels test ze voor alle 

drie de perioden. Enkel voor de eerste subsample wordt de nulhypothese door de Runs test 

verworpen. Met andere woorden voldoet enkel de eerste subsample niet aan de zwakke 

marktefficiëntie vorm volgens deze drie testen.  

 

Met een p-waarde van 0,00 voor de BDS test moeten de volledige periode en zijn twee 

deelperioden de nulhypothese verwerpen. Er is dus geen sprake van een IID-dataset volgens 

de BDS test. Ook hier is de rescaled range Hurst exponent voor de volledige periode en zijn 

twee subsamples net kleiner dan de vooropgestelde grens van 0,65. De Hurst exponent gaat 

dus uit van een efficiënte marktvorm en volgt de random walk theory. 

 

Over de volledige periode kan men niet spreken van een efficiënte markt. Aangezien de Runs 

test en de Bartels test gelijkaardig zijn. De tweede subsample wordt efficiënt bevonden door de 
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uitgevoerde testen die allemaal de randomness van de Litecoin rendementen nagaan. 

Daarentegen wordt de eerste subsample van Litecoin niet efficiënt bevonden door de testen. 

Want drie van de vijf uitgevoerde testen spreekt van een inefficiënte markt. Hier is eveneens 

sprake van een evolutie naar een efficiënte marktvorm. 

 

Tabel 11: Resultaten Litecoin van de marktefficiëntie testen 

 p-waarden  

 Ljung-Box 

test 

Runs test Bartels 

test 

AVR 

test 

BDS test R/S Hurst 

01/08/2013 - 23/02/2018 0.0007 0.0813 0.0705 
/ 

0.00 0,6420 

01/08/2013 - 31/07/2016 0.0290 0.0475 0.1371 / 0.00 0,6186 

01/08/2016 - 23/02/2018 0.0628 0.1410 0.1391 / 0.00 0,6359 
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Conclusie & Discussie 
 

Bovenstaande analyses tonen aan dat geen enkele cryptomunt voldoet aan alle testen van 

marktefficiëntie over zijn gehele periode. Hierdoor dient er geconcludeerd te worden dat de 

cryptocurrency-markten niet voldoen aan de zwakke vorm van marktefficiëntie gedefinieerd 

door Fama. Echter betekent dit niet dat deze markten geen tekenen van marktefficiëntie 

vertonen. Zo voldoen Bitcoin, Ethereum en Litecoin over hun volledige periode volgens drie 

testen aan de voorwaarden van een random walk. Bij Bitcoin Cash is dit zelfs het geval voor 

vier van de vijf uitgevoerde testen. Enkel bij Ripple wordt er volgens geen enkele test voldaan 

aan de principes van de zwakke vorm van marktefficiëntie over de gehele opgenomen periode. 

 

Wanneer er specifiek naar de subsamples van BTC, XRP en LTC wordt gekeken valt op dat 

deze markten aan het evolueren zijn richting een efficiënte markt. Zo kon voor de laatste 

deelperiode bij BTC en LTC de Ljung-Box test mee aanvaard worden wat betekent dat er geen 

sprake is van autocorrelatie, een belangrijke voorwaarde van de random walk. Bij Ripple werd 

gedurende de tweede periode de markt identiek en onafhankelijk verdeeld bevonden door de 

Runstoets, Bartels test en de R/S Hurst Exponent. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat de 

cryptocurrency-markten toch aan het evolueren zijn en zo stap per stap voldoen aan de 

voorwaarden van de zwakke vorm van marktefficiëntie. 

 

Deze conclusie sluit dan ook aan bij de resultaten van Urquhart (2016), die ontdekte dat Bitcoin 

niet zwak efficiënt was maar hier wel naartoe aan het evolueren was.  Wei (2018) en Brauneis 

& Mestel (2018) zagen het breder dan alleen Bitcoin en bevestigden de conclusie van Urquhart 

aan de hand van hun onderzoek. Aan de hand van al deze onderzoeken kan er dus gesteld 

worden dat de evolutie richting efficiënte crypto-markten nog volop bezig is. 

 

Dit onderzoek is echter niet feilloos verlopen, hierdoor zijn er nog enige punten die open staan 

voor discussie. Zo moesten idealiter de resultaten van de AVR test in dit onderzoek 

geïmplementeerd worden. Zoals reeds vermeld was dit onmogelijk in deze studie wegens het 

ontbreken van de juiste codes om deze uit te voeren. Verder kan er ook overwogen worden om 

extra testen te implementeren zoals Nadarajah & Chu (2017) deden met de Spectral Shapetest, 

de Robustified Portmanteau test en de generalized sprectral test of door gebruik te maken van 

een niet parametrische test voor markt efficiëntie ontwikkeld door Godfrey zoals Brauneis & 

Mestel (2018) hebben gedaan.  

 



 
 
 
  
 

45 
 

Tot slot kan het handig zijn om gebruik te maken van meerdere en kortere deelperiodes om de 

recente evolutie van de cryptocurrency-markten richting de zwakke vorm van marktefficiëntie in 

kaart te brengen. 
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Bijlage 1: Market Snapshots 
 

Bijlage 1.1: market snapshot 29/04/2018 
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Bijlage 1.2: Market snapshot 27/05/2018 
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Bijlage 2: Gebruikten perioden 
 

Cryptomunt Periode Begindatum Einddatum 

Bitcoin Volledige 

periode 

01/08/2013 23/02/2018 

  Subsample 1 01/08/2013 31/07/2016 

  Subsample 2 01/08/2016 23/02/2018 

Bitcoin Cash Volledige 

periode 

23/07/2017 23/02/2018 

Litecoin Volledige 

periode 

01/08/2013 23/02/2018 

  Subsample 1 01/08/2013 31/07/2016 

  Subsample 2 01/08/2016 23/02/2018 

Ethereum Volledige 

periode 

07/08/2015 23/02/2018 

Ripple  Volledige 

periode 

04/08/2013 23/02/2018 

  Subsample 1 04/08/2013 31/07/2016 

  Subsample 2 01/08/2016 23/02/2018 

 

 





  

  
 

 

  



 

 
 

 


