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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Duben přinesl na kryptoměnový trh opět

pozitivní náladu, díky čemuž se tržní

kapitalizace trhu kryptoměn odrazila od

svého březnového lokálního minima $250

mld. a dosáhla dubnových maxim $430 mld.

Cena se také začala postupně vracet ke

svým počátečním březnovým hodnotám.

Tento rostoucí trend byl zejména zapříčiněn

pozitivními závěry březnového jednání

summitu G20, vyjádřením ředitelky

Mezinárodního měnového fondu a

vstupováním institucionálních investorů na

trh kryptoměn.

SLOVA ŘEDITELKY MMF A PODSTATNÉ
BODY SUMMITU G20

Nečekanou informaci přinesla krátce po

polovině března ředitelka Mezinárodního

měnového fondu. Christine Lagarde uvedla,

že kryptoměny bychom neměli odsuzovat

ani zbytečně přeceňovat. Volá po

vyrovnaném přístupu s tvrzením, že střízlivý

pohled na kryptoměny nám pomůže využít

jejich potenciální přínos. Pozitivní postoj

představitelky této mezinárodní organizace

může výrazně ovlivnit budoucí vývoj

regulatorních autorit ve světě, z nichž

mnohé ještě nezaujaly pevné stanovisko.

Růst byl dále podpořen závěry z jednání

summitu G20 na konci března, kde

kryptoměny a blockchainové technologie

byly jedním z hlavních témat. Svoji

náklonnost k pozitivnímu přístupu ke

kryptoměnám a snaze integrovat

blockchainové technologie na státní úrovni

vyjádřila většina členů. Zástupci volají po

vzniku týmu expertů, který objektivně

zanalyzuje přínos blockchainové technologie

a bude se podílet na vzniku regulatorního

rámce, který podpoří, ale zároveň

zprůhlední kryptoměnový trh.

VSTUPOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍCH
INVESTORŮ NA TRH KRYPTOMĚN

Pozitivní zprávy ohledně regulace a

všeobecného objektivního postoje k

blockchainové technologii byly podpořeny

vstupem institucionálních investorů, díky

čemuž se v první polovině dubna tržní

kapitalizace kryptoměn zvýšila o 13,5 %.



Významnou událostí byl vstup investiční

společnosti Soros Fund Management

známého miliardáře George Sorose, která

spravuje $26 mld. Další významným hráčem

je investiční společnost Venrock, která je

spojována s rodinou Rockefellerů a která

oznámila navázání spolupráce s

kryptoměnovým investičním fondem

Coinfund. V polovině dubna také došlo k

úniku informací z významné investiční banky

Goldman Sachs ohledně vývoje

kryptoměnové obchodní platformy.

SLOVA NA ZÁVĚR

Závěr měsíce dopřával býkům, kdy cena

Bitcoinu vzrostla oproti konci března o 30 %

a tržní kapitalizace kryptoměn celkově

vzrostla o 65 %. Celkově je však možné

pozorovat dlouhotrvající trend poklesu

tržního podílu Bitcoinu, který poukazuje na

pokračující růst míry inovace a vznik nových

projektů, které si razí svoji cestu na výsluní.

Aplikací a služeb využívajících

blockchainovou technologii vskutku přibývá,

a proto konvergenci jednotlivých tržních

podílů na trhu kryptoměn můžeme očekávat

i do budoucna. Na poli transakční měny

Bitcoin však zatím ohrožen není a díky

největší základně developerů očekáváme, že

tato jeho pozice bude udržena

přinejmenším v tomto roce.

O dalším vývoji kryptoměnových trhů Vás

budeme informovat v následujícím

měsíčním reportu.

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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