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Persbericht 
 

Amsterdam, 21 juli 2016 

 

Nederlandse belegger doet mee in de Pokémon-hype 
 

Twee weken na de lancering van Pokémon Go is het spel nog steeds erg populair. 

De populariteit van de app is ook af te lezen aan de koersontwikkeling van het 

aandeel Nintendo. 

 

Zie bijgaand persbericht van LYNX  

  

Over LYNX  

 

LYNX is dé specialist in online beleggen en na Binck/Alex de grootste online broker van 

Nederland. Klanten van LYNX kunnen met het bekroonde handelsplatform op alle 

belangrijke financiele markten ter wereld beleggen tegen extreem lage tarieven. Van 2009 

tot en met 2012 is LYNX door het onafhankelijke beleggersmagazine Beleggers Belangen 

uitgeroepen tot beste en goedkoopste broker van Nederland. 

 

LYNX is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en heeft naast haar hoofdkantoor in 

Amsterdam vestigingen in Belgie, Duitsland en Tsjechië. 

 

Persvoorlichting: 

Youri Sleutel 

T  020 6251524  

E  y.sleutel@lynx.nl  
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Nederlandse belegger doet mee in de Pokémon-hype 
 

Twee weken na de lancering van Pokémon Go is het spel nog steeds erg populair. 

De populariteit van de app is ook af te lezen aan de koersontwikkeling van het 

aandeel Nintendo. 

Nintendo is grootaandeelhouder in Pokémon en is deels eigenaar van Niantic, de 

ontwikkelaar van de app. De koers van het aandeel Nintendo is sinds de lancering 

verdubbeld. Bij online broker LYNX merkt men dat ook de Nederlandse beleggers willen 

profiteren van de hype rondom Pokémon.  

Youri Sleutel, beleggingsspecialist bij LYNX, geeft aan dat er interesse is vanuit de markt: 

“Sinds de lancering van Pokémon Go krijgen wij dagelijks vragen of het mogelijk is om 

aandelen Nintendo te kopen. Dat kan uiteraard. Veel bestaande klanten hebben Nintendo 

aan de portefeuille toegevoegd.” Het aantal klanten bij LYNX met Nintendo in de 

portefeuille is van enkele tientallen naar enkele honderden gegaan, resulterend in een 

stijging van bijna 900% vergeleken met begin deze maand.  

Wees voorzichtig 

Toch waarschuwt Sleutel dat beleggers vooral voorzichtig moeten zijn. “Een aandeel dat 

binnen enkele dagen met 100% stijgt, kan net zo hard weer dalen. Het is een zeer 

speculatieve belegging en ik zou deze aankoop dan ook niet zomaar aanraden.” Het is nog 

onduidelijk hoeveel Nintendo zelf verdient aan Pokémon Go. Op 27 juli komt Nintendo met 

kwartaalcijfers, wellicht kan de invloed van het nieuwe spel op de winst van Nintendo dan 

beter worden ingeschat. 

 


