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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Září představovalo pro kryptoměny

relativně klidný měsíc. Na začátku měsíce

se cena Bitcoinu po několika týdnech

růstu propadla až na částku 6100 dolarů,

avšak tato hladina se ukázala jako velice

pevné dno, pravděpodobně proto, že

náklady na těžbu 1 Bitcoinu se v současné

době pohybují právě okolo 6000 dolarů.

Po odrazu od tohoto dna, projevil Bitcoin

silnou růstovou tendenci, která aktuálně

stagnuje okolo částky 6800 dolarů. Tento

mírný pokles ceny Bitcoinu naštěstí plně

vykompenzoval růst námi držených

altcoinů, díky čemuž končíme měsíc s

prakticky stejným zůstatkem, jako jsme

začali.

RIPPLE PŘESKOČIL ETHEREUM

Největším překvapením měsíce byl

rozhodně raketový růst Ripplu, který v

průběhu září zdvojnásobil svoji hodnotu a

dostal se na druhé místo v žebříčku

kryptoměn, dle jejich tržní kapitalizace,

kde dočasně nahradil Ethereum. Stalo se

tak po oznámení platebního řešení

xRapid, jehož hlavní výhodou je integrace

Ripplu s bankovním sektorem. Odpůrci

této kryptoměny argumentují její silnou

centralizací (většinu mincí drží sami autoři)

a právě onu blízkou spoluprací s

bankovním sektorem, která je v

naprostém ideovém rozporu s původním

smyslem kryptoměn.

STAGNUJÍCÍ BITCOIN

Poslední dvaměsíce patřily velmi strmému

poklesu na trhu altcoinů a růstu

dominance Bitcoinu. Hodnota Bitcoinu se

však nijak dramaticky nezměnila, přičemž

neopouští pásmo 6000 až 7000 dolarů za

jednu minci. Během posledního měsíce

rovněž došlo k dalšímu odložení

Bitcoinového ETF, přičemž SEC stanovil

datum pro své rozhodnutí na 29. prosince

2018. Na cenně se toto rozhodnutí

nikterak nepromítlo, což se dá

interpretovat tak, že odložení bylo v ceně

již dávno započítáno. Navíc vše

nasvědčuje tomu, že 6000 dolarů

představuje pro cenu Bitcoinu pevné dno.



ETHEREUM SE ODRAZILO ODE DNA

Minulý měsíc byl jedním z hlavních bodů

našeho reportu prudký propad kryptoměny

Ethereum a následná panika spojená s

mohutnými výprodeji, které odstartovaly

prodeje Etherea vybraného v ICO. V měsíci

září se cena nejprve propadla na roční

minimum, ale během předminulého týdne

se odrazila a stabilizovala na hodnotě cca o

30 % výše. Ethereum v nedávné době

zaznamenalo široký pokrok na poli

škálovatelnosti, což je po rychlém zotavení

další důvod k optimismu. Minulý týden se při

pravidelném meetingu klíčových developerů

Etherea ozvaly hlasy, volající po nutnosti

pozměnit blockchain tak, aby se z Etherea

stala ASIC resistant měna. To by znamenalo

větší decentralizaci těžby a jednodušší

zapojení široké veřejnosti.

SLOVA NA ZÁVĚR

I přes mírný pokles ceny Bitcoinu zavdává

poslední měsíc řadu důvodů k optimismu.

Ceny altcoinů se po předchozím strmém

pádu stabilizovaly a překvapivý růst Ripplu

vzbudil všeobecnou vlnu optimismu.

očekávání růstu celého odvětví, což je více

než vítaná změna po dlouhém a období

pesimismu, který nás pronásleduje od

počátku tohoto roku. Vzhledem k těmto

změnám nálady, masivnímu pokroku v

implementaci a blížícímu se konci roku se

obecně očekává růst ceny. Ti největší

optimisté dokonce očekávají podobný vývoj,

jako v závěru minulého roku.
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