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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Pokud se ohlédneme zpátky za rokem

2017, musíme konstatovat, že investice

do kryptoměn byly velice ziskové.

Počátek roku 2018 se již nesl v opačném

duchu. Kryptoměnový trh procházel

silnou korekcí a zaznamenal ztrátu

téměř dvou třetin celkové tržní

kapitalizace oproti maximálním cenám

dosaženým k 7. lednu, kdy byla celková

tržní kapitalizace na nejvyšší úrovni.

Současný pokles cen odráží návrat cen

k normálu po silných nárůstech

v posledním kvartálu, který nebyl

podložen dlouhodobým fundamentem.

Na korekci má vliv i krach korejské

kryptoměnové burzy Yobit, lednový

hackerský útok na japonskou burzu

Coincheck, jakož i další negativní zprávy.

UKLIDNĚNÍ KRYPTOMĚNOVÝCH
TRHŮ

V Kryptofondu si myslíme, že

kryptoměny mají to nejhorší za sebou.

Od svého nejnižšího low tohoto roku

dokázaly kryptoměny nabrat na síle

a počátkem března se celková tržní

kapitalizace pohybovala v prosincových

hodnotách. Jedním z důvodů je zdražení

hardwaru a postupně se zvyšující

náročnost těžby Bitcoinu, což vyvíjí jasný

tlak na cenu tohoto digitálního zlata.

V následujících měsících věnujeme

pozornost následujícím oblastem:

1) Lightning Network: Projekt Lightning

Network má za cíl urychlit transakce

a snížit poplatky, ale stále se nachází

v testovací fázi. Postupná implementace

této technologie tak otevírá dveře

potenciálu širšího využití Bitcoinu

a jiných podobných blockchainových

kryptoměn (Litecoin, Vertcoin) při

běžných platbách.

2) Institucionální investoři: Ke konci

roku 2017 se kryptoměny staly cílovým

trhem institucionálních investorů a rok

2018 nebude výjimkou. V prosinci

představily burzy CME a Cboe futures na

Bitcoiny a další derivátové produkty jsou

plánovány burzami, jako je např.

Nasdaq.



Spekuluje se i o tvorbě kontraktů

navázaných na jiné kryptoměny než je

Bitcoin. Podle agentury Bloomberg

bychom se mohli do začátku příštího

roku dočkat prvního regulatorně

schváleného Bitcoinového ETF. Věříme,

že nástup institucionálních investorů

a velkých hráčů zvýší poptávku

po kryptoměnách.

3) Regulace: Po regulaci kryptoměn

volá jak Korea a Čína, tak i někteří

členové Evropské centrální banky.

Samotná regulace však nemusí

znamenat postavení kryptoměn mimo

zákon, ale pouze pokus o snížení rizika

praní špinavých peněz či financování

terorismu. Celosvětový vývoj regulace

průběžně sledujeme.

Rok 2018 bude pro kryptoměny jistě

dalším zajímavým rokem. Implementace

Lightning Network, nástup

institucionálních investorů, tvorba

derivátových produktů, regulace, to jsou

jen některá z témat, která budou

formovat budoucí vývoj kryptoměn,

a o kterých Vás budeme průběžně

informovat.
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