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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Uplynulý měsíc zaznamenal masivní změnu
nálady na trhu. Po optimistickém červenci
následoval masivní propad ceny Bitcoinu, která
se ustálila na velice pevné support linii na 6000
dolarech. Pod tuto linii Bitcoin nikdy neklesnul
na dobu delší než několik hodin. To dokazuje
velkou neochotu trhu nechat Bitcoin klesnout
pod hranici 6000 dolarů. Podstatně horší měsíc
však zažily altcoiny, jejichž trh zažil po pádu
ceny Etherea masivní korekci.

ZAMÍTNUTÍ ETF WINKLEVOSS BITCOIN 
TRUST

Několik dní před začátkem měsíce americký
SEC zamítnul žádost o povolení ETF bratrům
Winklevossovým. I přes fakt, že tuto žádost
odmítl SEC již vloni, si trhy vyložily zamítavou
reakci regulátora jako neochotu povolit
jakékoliv ETF a zareagovaly masivním
propadem ceny Bitcoinu. Ten se zastavil na
6000 USD a od té doby Bitcoin pozvolna roste.
Oznámení o zamítnutí dalších devíti
obdobných žádostí neovlivnilo cenu vůbec, což
evokuje, že případný neúspěch ETF je v

současné ceně již započítaný. Nutno říci, že
všechny zamítnuté fondy plánovaly
obchodovat pouze deriváty Bitcoinu ale žádný
z nich se jej nechystal fyzicky nakupovat, na
rozdíl od fondu Van Eck Solid X Bitcoin Trust,
který se chystá fyzicky nakupovat Bitcoin a
jsou mu přikládány vysoké šance na úspěch.

PROPAD CENY ETHEREA 

Prakticky vždy, když Bitcoin zažije propad,
altcoiny ztrácejí na ceně rychleji. Ani tentokrát
tomu nebylo jinak, ale poté co se hodnota
Bitcoinu stabilizovala, přišla nová krize,
tentokrát pouze pro altcoiny. Velké množství
Etherea, povětšinou drženého různými ICO,
bylo prodáno v rámci vzniklé tržní paniky. Což
poslalo hodnotu Etherea na 280 dolarů, tedy
nejnižší hodnotu od září loňského roku.
Podstatně hůře však reagovaly altcoiny,
obzvláště pak tokeny, které fungují na síti
Ethereum, což je naprostá většina ICO. V
posledním týdnu měsíce se však situace
stabilizovala a kvalitnější projekty začaly opět
růst.



BITMAIN IPO

Čínský těžební gigant Bitmain ukončil pre IPO s

více než miliardou dolarů a od samotného IPO se

očekává výnos přesahující 18 miliard dolarů.

Evidentně zde tudíž existuje značný zájem o

investice spojené s kryptoměnami. Bitmain

proslul jako největší výrobce hardwaru pro těžbu

Bitcoinu, přičemž 75 % výkonu Bitcoinové sítě je

připisováno hardwaru od společnosti Bitmain.

Tato společnost se však již dávno nevěnuje pouze

výrobě a provozu těžebního hardwaru, ale

provozuje celou řadu dalších projektů, jejichž

společným cílem je zajistit praktické a pohodlné

používání kryptoměn v každodenním životě.

Investici do Bitmainu tudíž většina kupujících

považuje za investici do celého odvětví.

SLOVA NA ZÁVĚR

Srpen se i přes značné pokroky v adopci

kryptoměn nesl ve velmi negativním duchu,

způsobeném náhlým propadem ceny. Tento

trend se však v posledních dvou týdnech otočil a

Bitcoin opět úspěšně překonal hranici 7000

dolarů. Přičemž nijak nezareagoval na odmítnutí

přihlášek dalších devíti ETF fondů. Což jasně

signalizuje, že aktuální cena v sobě neobsahuje

možnost schválení či zamítnutí ETF. Pozitivním

faktem však je, že několik dnů po odmítnutí

devíti ETF, SEC vzal své rozhodnutí zpět k dalšímu

přehodnocení. Dá se tudíž stále očekávat, že se v

dalších měsících dočkáme prvního Bitcoinového

ETF, což by mělo mít na cenu velmi pozitivní vliv.
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