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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Po krušném měsíci červnu, kdy se Bitcoin

propadl na roční minimum, byl měsíc

červenec ve znamení opětovného růstu

Bitcoinu nad hranici 8000 dolarů, přičemž

celkový objem trhu se vrátil na hodnotu

280 miliard dolarů. Cena Bitcoinu sice

nejprve opět klesla k hranici 6000 dolarů,

ale následoval růst až k hodnotě 8000

dolarů, o jejíž udržení Bitcoin nyní bojuje.

Nálada na trhu byla počátkem července

skeptická a názor, že cena Bitcoinu klesne

až k hodnotě kolem 4000 dolarů, byl

poměrně rozšířený. Důsledkem tohoto

trendu bylo rekordní množství spekulací

na pokles Bitcoinu, skepse k budoucnosti

kryptoměn a ještě větší skepse ohledně

budoucnosti Bitcoinu, který byl od závěru

loňského roku považován za technicky

překonaný relikt minulosti, kterého co

nevidět překoná jeden z altcoinů

BITCOIN SE VRACÍ

Investoři, kteří se řídili představou o

končící dominanci Bitcoinu, však měli

opravdu špatný měsíc. Nejen, že Bitcoin

nepokračoval v poklesu na 4000 dolarů,

ale vystoupal během tohoto měsíce o více

než 30 %, přičemž nerostl jen vůči dolaru,

ale i vůči ostatním altcoinům. Tato změna

trendu se přisuzuje dvěma základním

faktorům. Prvním faktorem růstu jsou

velké pokroky ve vývoji a aplikaci

technologie Lightning Network, díky které

by v budoucnu mohl Bitcoin zpracovávat

prakticky neomezené množství transakcí.

Druhým faktorem je probíhající řízení u

U.S. Securities and Exchange Commission

týkající se povolení k provozování prvního

kryptoměnového ETF fondu VanEck SolidX

Bitcoin Trust. V případě, že komise fond

schválí, bude ETF fond nakupovat Bitcoin a

následně emitovat investorům podílové

listy. Investoři tak získají možnost

investovat do Bitcoinu bez komplikací s

jeho fyzickým držením. Největší optimisté

očekávají, že v případě kladného

rozhodnutí dojde k podobnému růstu

jako v závěru minulého roku.

MONERO OTESTOVALO 
BULLETPROOF PROTOCOL 

Kryptoměna Monero, nejúspěšnější

anonymní kryptoměna na světě, úspěšně

absolvovala první test tzv. Bulletproof

protokolu. Tato technologická novinka, na

jejíž implementaci se začalo pracovat v

prosinci 2017, je schopna snížit poplatek

za transakci až o 80 %



BOUŘLIVÝ VÝVOJ OKOLO COINBASE

Pozitivně se lze dívat i na vývoj okolo největší

světové směnárny kryptoměn Coinbase.

Coinbase se od května letošního roku snaží

cílit na institucionální investory se svou

sadou nástrojů Coinbase Prime a tento

měsíc se jí dle informací portálu business

insider podařilo uzavřít dohodu se zatím

nespecifikovaným hedge fondem s

kapitalizací převyšující 20 miliard dolarů.

Směnárna zároveň založila lobbistickou

skupinu za účelem ovlivnění připravované

regulace kryptoměn. Obě tyto zprávy jasně

signalizují, že Coinbase očekává masivní růst

odvětví v dalších letech především díky

vstupu institucionálních investorů.

SLOVA NA ZÁVĚR

Měsíc červenec byl přelomový, co se týče

nálady na trzích, která se po proražení

hranice 8000 dolarů za Bitcoin rapidně

zlepšila. Po měsíci červnu, kdy byl trh

ovládán medvědy, se kryptoměnová

veřejnost začala klonit spíše k očekávání

růstu. Velkou roli hraje zvýšení objemů

obchodování a přítok nových peněz, kdy

celková kapitalizace trhu vzrostla na 280

miliard dolarů. Velká očekávání jsou rovněž

spojena s možným nástupem ETF fondů.

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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