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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Říjen představoval pro kryptoměny

měsíc plný neobyčejné stability. Tradičně

volatilní Bitcoin neopustil vyjma krátkého

časového úseku pásmo 6200 až 6700

dolarů za Bitcoin, přičemž jen jednou

jeho cena zaznamenala prudký růst, a to

v poměru ke kryptoměně Tether (USDT),

kdy Bitcoin překonal cenu 7000

USDT/BTC. Trh altcoinů zažil velmi

podobný měsíc, přičemž až na výjimky

všechny altcoiny stagnovaly. Ačkoliv cena

stagnovala, technologie nikoliv a z toho

důvodu bylo možné v tomto měsíci

sledovat zajímavé technologické novinky,

zejména u kryptoměn s nižší kapitalizací.

MONERO SPUSTILO
BULLETPROOF UPGRADE

Nejznámější anonymní měna Monero

měla velmi úspěšný měsíc. Cena sice

zatím zůstává stabilní (obecně je

Monero jednou z nejstabilnějších měn

na trhu), ale technologie se rapidně

vyvíjí. V průběhu října síť implementovala

tzv.: Bulletproof protokol, což je

vylepšení kódu, které při stejné úrovni

anonymity masivně snižuje náklady na

jednotlivé transakce, aktuálně o 96 %.

Největší burzy již na tuto změnu

zareagovaly masivním snížením

poplatků za výběr. Tvůrci si od této

změny slibují masivní zlepšení

použitelnosti Monera pro běžné platby.

Tomu by měla napomoci i druhá

novinka, jelikož Monero se konečně

dočká první podpory hardwarové

peněženky, kterou bude český Trezor ve

verzi Trezor T. Tímto je tedy eliminován

jeden z hlavních problémů Monera –

problém s bezpečným uložením.

BITCOIN OSLAVIL DESET LET OD
SVÉHO VZNIKU

V říjnu 2018 uplynulo přesně 10 let od

zveřejnění whitepaperu Bitcoinu

tajemným Satoshi Nakamotem. Ačkoliv

většina světové populace o Bitcoinu

slyšela až v roce 2017, Bitcoin je součástí

světové ekonomiky už nějaký ten pátek.

Za tu dobu zažil mnoho úspěchů i pádů,

ale vždy byl na poli kryptoměn tím

prvním a nejvyužívanějším coinem s

nejsilnější komunitou.



V Kryptofondu jsme přesvědčeni, že si

Bitcoin tuto pozici udrží i nadále. Občas je

nutné si připomenout, že Bitcoin není

žádnou rychlokvaškou ani marketingovým

produktem minulého podzimu, ale

vyvíjející se technologií, která nevznikla

přes noc. Poslední měsíce sice celý

kryptoměnový trh stagnoval, avšak Bitcoin

během této doby vůči zbytku trhu posílil a

v současné době tvoří Bitcoin 54 %

hodnoty celého trhu, čímž vyvrátil slova

skeptiků, kteří věštili setrvalý pokles jeho

tržního podílu. Bitcoin nám opět dokázal,

že i po deseti letech je neotřesitelnou

jedničkou a základním kamenem celého

kryptoměnového systému.

PROBLÉMY OKOLO TETHERU
A NÁSTUP NOVÝCH STABLECOINŮ

Hlavní událostí tohoto měsíce byla vlna

kontroverze okolo stablecoinu Tether.

Tether je token, který je údajně podložen

dolarem v poměru 1:1, a tudíž slouží při

obchodování kryptoměn jako náhrada

klasického dolaru. Problém nastal v

momentě, kdy firma ohlásila dočasné

zastavení výběrů s odvoláním na bankovní

problémy, což je vyjádření, které ve světě

kryptoměn velmi často znamená exit

scam. Nastalá panika ironicky vedla ke

krátkodobému růstu hodnoty Bitcoinu,

neboť velké množství lidí směnilo své

Tethery právě za Bitcoin, protože jej

považovali za bezpečnější aktivum. Během

dalších týdnů se však kurz Tetheru

srovnal, přičemž jasným vítězem celé

situace jsou ostatní stablecoiny, od

kterých si kryptokomunita slibuje vznik

efektivní konkurence Tetheru.

SLOVA NA ZÁVĚR

Volatilita kryptoměn poslední měsíce

systematicky klesá a říjen v tomto trendu

hrdě pokračoval, přičemž denní volatilita

Bitcoinu se přesunula do úrovně desetin

procent a klesající množství obchodů

tomuto stavu více než odpovídá. Tuto situaci

však vidíme jako velmi pozitivní, neboť

signalizuje, že jsme skutečně na dně této

korekce a mohou nás těšit pozitivní vyhlídky

do budoucna, neboť nás v dalších měsících

čeká spuštění platformy BAKT a

pravděpodobně schválení prvního

Bitcoinového ETF.

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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