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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Měsíc březen byl jedním z nejslabších

měsíců v historii kryptoměnového trhu.

Důvodem je střet dvou silných trendů

ze začátku tohoto roku. Prvním trendem

je návrat cen k normálu poté, co byl trh

přehřátý. Druhým trendem je obvyklý

slabý start každého roku, kdy první měsíce

za posledních 5 let bývají nejslabšími

měsíci daného roku. Střet těchto dvou

trendů vedl k nejsilnějšímu propadu cen,

jaký jsme kdy zaznamenali. Dalším

faktorem je příliv poměrně negativních

zpráv. Mezi tyto události patří např.

hackerský útok na kryptoměnovou burzu

Coincheck z počátku roku, březnové

zprávy o zpřísňování regulací na ICO

a kryptoměnové obchodování na většině

ze světových trhů. Fakt, že Google,

Facebook a Twitter se rozhodly pro zákaz

reklam na kryptoměny, trhům taktéž

nepomohl.

NAPADENÍ BURZY BINANCE

Binance, jedna z největších světových

kryptoměnových burz, utrpěla začátkem

března rozsáhlý hackerský útok. Útočníci

se snažili pomocí podezřelých machinací

dostat z kompromitovaných účtů

ukradené Bitcoiny. Binance dokázala tyto

transakce odhalit a finanční prostředky

následně navrátit na účty původních

majitelů. V důsledku této události

zareagovaly ceny na trzích nepříznivě.

VERDIKT SUMMITU G20 OHLEDNĚ
KRYPTOMĚN

Guvernér britské centrální banky Bank of

England a představitel rady pro finanční

stabilitu (FBS), Mark Carney, došel

společně s FBS k závěru, že globální

finanční systém není existencí kryptoměn

ohrožen. Bylo řečeno, že kryptoměny

nedosahují ani 1 % celosvětového

hrubého domácího produktu, a proto

nemají zásadní vliv na globální trh. Po této

informaci vzrostla tržní kapitalizace

kryptoměn o 17 %.

SPUŠTĚNÍ BETA VERZE LIGHTNING
NETWORK

Z dlouhodobějšího horizontu pozorujeme

adopci tzv. Segwitu, technologického

řešení, které umožňuje vyšší transakční

propustnost sítě a umožňuje

implementaci Lightning Network.



Fond je spravován společností CFG Funds s.r.o., která je správcem provádějícím správu
majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle zákona
č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Nejedná se
o investiční fond dle ZISIF a společnost CFG Funds s.r.o. není obhospodařovatelem
investičních fondů dle ZISIF. Správce fondu je zapsán v seznamu osob podle § 15 ZISIF
vedeném Českou národní bankou („ČNB“). ČNB nevykonává dohled nad osobami
zapsanými v tomto seznamu ani nad výkonem jejich činnosti. Správce zapsaný
v seznamu podle § 15 ZISIF vedeném ČNB je povinen plnit vůči ČNB pravidelně
informační povinnosti v souladu se ZISIF a příslušným nařízením EU. Správce je též
povinen dodržovat omezení podle § 637 ZISIF a oznamovat ČNB každou změnu
skutečností zapisovaných ohledně správce v seznamu vedeném ČNB. Správa fondu
probíhá na kolektivním základě dle Vaší investiční strategie.
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REGISTROVAT SE

Zde došlo k pokroku, kdy byla spuštěna

očekávaná beta verze a posunulo to její

vývoj o několik kroků vpřed. Očekávané

změny mají přivést řešení ve škálování pro

mimo-blockchainové platby. Rostoucí

počet developerů podílejících se na vývoji

této technologie dává výhled

dlouhodobějšímu pozitivnímu vývoji

blockchainových kryptoměn.

SLOVA NA ZÁVĚR

I přes výraznější měsíční pokles není

důvod k obavám. Značná volatilita není

u kryptoměn ničím výjimečným. Po

takových poklesech přicházejí nízké ceny a

uvolňuje se místo pro potencionální růst.

Nejnižší ceny za posledních 5 měsíců

dávají vhodnou příležitost ke vstupu,

kterou právě institucionální investoři

a velcí hráči vyhledávají. V době sepsání

reportu pociťujeme vyrovnaný trh a návrat

stability. Náznak pozitivního budoucího

vývoje je rostoucí výpočetní výkon těžby

takzvaný hash rate. Hash rate se za

poslední čtyři měsíce zdvojnásobil, je tedy

dvakrát vyšší než při prosincových

maximálních cenových úrovních. I přes

klesající trend těžaři nadále investují do

těžebního hardware. To zřejmě naznačuje

jejich očekávání dlouhodobého růstu.
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