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Od založení

+80,54 %*

3 měsíce

-46,06 %*

1 měsíc

-25,80 %*

*Hodnoty jsou v čistém vyjádření pro klienty, očištěné o veškeré poplatky.

OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Květen začal v úvodu svižným rostoucím

tempem až k maximální úrovni tržní

kapitalizace $470 mld. V souladu s tímto

růstem kapitalizace vystoupala hodnota

Bitcoinu k pomyslné hranici $10 000. V

následujících dnech přišla korekce, která

pouze potvrzuje nerozhodnost trhu. Cena

Bitcoinu i dalších významných kryptoměn

přešla do bočního trendu a nachází se v

oscilačním pásmu. Obecně pozorujeme

zúžování oscilačního pásma Bitcoinu okolo

střední hodnoty $9 000.

BUDOUCÍ POHLED NA KRYPTOMĚNY
TRADIČNÍHO FINANČNÍHO SEKTORU

Na finanční sektor naléhá čím dál větší počet

klientů, kteří mají zájem být součástí nové

ekonomiky a žádají své banky o možnost s

kryptoměnami nakládat. Je to doslova závod.

Rivalita panuje mezi velkými investičními

bankami Morgan Stanley a Goldman Sachs,

z nichž právě Goldman Sachs již představila

svojí první kryptoměnovou trading

platformu. Tento závod si nenechávají ujít

ani známé americké burzy CME a CBOE,

které již na tuto pomyslnou loď nastoupily.

Zájem institucionálních investorů potvrzuje

také vznik nové kryptoměnové banky Galaxy

Digital, kterou založil dolarový miliardář Mike

Novogratz, partner investiční banky

Goldman Sachs, která poskytuje investiční

služby spojené s novou ekonomikou. Tento

nedávný vývoj naznačuje změnu investičního

sentimentu, který se může pozitivně

promítnout do valuací kryptoměn.

PŘESUNY BITCOINU Z MT. GOX
PENĚŽENEK

Mt. Gox je první Bitcoinová burza v

Japonsku, jejíž vykradení v roce 2011 mělo

za následek decimaci ceny Bitcoinu. V

průběhu času se podařilo nalézt 200 000

BTC z celkem odcizených 800 000 BTC. V

důsledku žalob a táhnoucích se soudních

sporů soudce nařídil vyplatit finanční

prostředky poškozeným klientům z

nalezených Bitcoinů. Díky veřejně známým

adresám studených peněženek Mt. Gox je

pohyb na těchto peněženkách úzce

sledován Bitcoinovými tradery.



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.

Tento výpis je určen výhradně investorům do fondu a zakazuje se jeho šíření třetím osobám či

veřejnosti. Shora uvedené údaje vychází z výpočtů provedených správcem. I přes péči, kterou

správce věnuje sestavení tohoto výpisu nelze vyloučit tiskové, početní a další chyby.

Kryptoměny jsou nástrojem se specifickým investičním rizikem, které může vést ke ztrátě celé

investice.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. YTD

2017 Činnost Kryptofondu zahájena v červnu roku 2017 -11.09 % +106.8 % -26.07 % +14.28 % +86.71 % +29.34 % +275.1 %

2018 -17.47 % +8.14 % -50.21 % +46.00 % -25.80 % -51.86 %

TABULKA HISTORICKÉ VÝKONNOSTI

KONTAKT

CFG Funds s.r.o.

IČO: 05593832

Vinohradská 2396/184,

130 00 Praha 3

Info@kryptofond.cz  

www.kryptofond.cz
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Vývoj čisté výkonnosti Kryptofondu
Levá osa - kumulativní výkonnost ; pravá osa - měsíční výkonnost

Tato situace nastala 10. května, kdy ze 4

adres proběhl přesun celkem 8 000 BTC v

celkové hodnotě $75 mil, kdy byl také

pozorován významný pokles ceny Bitcoinu.

Momentálně je k dispozici 137 891 BTC,

které mohou správci Mt. Goxu libovolně

přesouvat po Bitcoinové síti. Důležitá je také

skutečnost, že na Bitcoinových adresách je

navázáno nemalé množství Bitcoin Cash z

předešlého forku.

SLOVA NA ZÁVĚR

I přes pozitivní vlnu fundamentálních zpráv

se nepodařilo kryptoměnám opět zahájit

nový růstový trend. Stabilizace trhu je však

po lednových a březnových propadech též

vítanou zprávou. V každém případě je nyní

nutné více než kdy jindy být při výběru svého

portfolia obezřetný, jelikož se cenové vývoje

jednotlivých kryptoměn začínají vzájemně

odlišovat kvůli oslabení všeobecného

pozitivního sentimentu. Růstu se tedy

budou moci těšit jenom perspektivní

kryptoměny, což je nakonec pro trh

kryptoměn pozitivní zpráva.

O dalším vývoji kryptoměnových trhů Vás

budeme informovat v následujícím

měsíčním reportu.


