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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Na začátku června jsme mohli být svědky

nejnižší volatility na kryptoměnových trzích

od počátku roku 2017. V kombinaci se

snižujícím se objemem obchodování jsou

tyto mělké trhy velmi náchylné na impulzy.

Takovýmto impulzem bylo vykradení

korejské burzy Coinrail, jejíž ztráta se

odhaduje na 40 mil. dolarů, a která

způsobila výprodej na trhu, což vedlo k

propadu Bitcoinu o 9,5 % během jediného

dne a pokračovalo výprodejem Bitcoinu až k

hodnotě 5 826 dolarů, což znamenalo

dosažení nejnižší hodnoty od října minulého

roku. Bitcoin se odrazil zpět nad hranici 6

000 dolarů, která byla v dosavadním

průběhu medvědího trhu již několikrát

testována a i nyní pozorujeme na trzích větší

ochotu nakupovat, nežli prodávat.

Dlouhodobým investorům tato hranice

bezpochyby otvírá příležitost vstoupit při

zajímavých hodnotách.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE MT. GOX UŽ
NEMŮŽE MANIPULOVAT TRHEM

Značně pozitivní zprávou je rozhodnutí

japonského insolvenčního soudu o ukončení

rozprodeje majetku bývalé největší

kryptoměnové burzy Mt.Gox, jejíž bankrot v

roce 2014 stál za jedním z největších

propadů kryptoměnového trhu. Insolvenční

správce Nobuaki Kobayashi několikrát

během roku 2018 prodal Bitcoin a Bitcoin

Cash za účelem uspokojení věřitelů v

hodnotě desítek milionů dolarů, čímž

způsobil cenové výkyvy a následnou

nejistotu na trhu. Na konci června japonský

soud schválil, aby věřitelé dostali náhradu

nikoliv v japonské měně, ale mají jim být

vráceny kryptoměny, které měli na burze v

roce 2014 uloženy. Toto je pro trh

nepochybně dobrou zprávou, jelikož Mt.

Gox v současné době disponuje Bitcoiny v

hodnotě 900 mil. dolarů, které

představovaly potenciální hrozbu v případě,

že by měly být na trhu ve velkých kusech

rozprodávány. Mt. Gox také disponuje

nemalými prostředky Bitcoin Cash, který se

od Bitcoinu odštěpil v létě 2017 a

momentálně se obchoduje za 800 dolarů.

FACEBOOK UKONČIL ZÁKAZ
REKLAMY NA KRYPTOMĚNY

Velkou událostí měsíce června bylo zrušení

zákazu uveřejňování kryptoměnové reklamy

na sociální síti Facebook.



Facebook, který se na celkovém objemu

internetové reklamy podílí z 20 % uvalil v

lednu 2018 úplný zákaz na jakoukoliv

reklamu týkající se kryptoměn. Na konci

měsíce června svůj postoj přehodnotil a

reklamu na kryptoměny umožnil. Stále však

trvá zákaz reklamy týkající se ICO. Facebook

bude zájemce o reklamu hodnotit

individuálně a musí každé umístění reklamy

schválit. Chce tím zamezit propagaci

podvodných ICO. Jedná se o přelomový

moment, protože Facebook tím dává světu

najevo, že přínosné kryptoměny existují a že

jsou schopni odlišit zrno od plev.

Kryptoměnová obec předpokládá, že další

společnosti, mezi nimiž například Google,

budou zrušení zákazu následovat.

SLOVA NA ZÁVĚR

Ačkoliv Bitcoin zaznamenal nové roční

minimum, na trhu momentálně převažují

spíše pozitivní fundamenty. Jeho podíl na

celkové tržní kapitalizaci se zvýšil z

únorových 35 % na 43 %, což spolu s

opakovaným úspěšným otestováním ceny $

6000 ukazuje, že dlouhodobí investoři v něj

stále mají důvěru. Pozitivním aspektem v

rámci našeho diverzifikovaného portfolia byl

cenový růst kryptoměny Ethereum Classic,

způsobený oznámením zalistování na

Coinbase, jedné z největších

kryptoměnových burz.

O dalším vývoji kryptoměnových trhů Vás

budeme informovat v následujícím

měsíčním reportu.
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