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OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Minulý měsíc jsme psali o tom, že říjen byl
měsícem neobyčejné stability, kdy se Bitcoin
pohyboval nad hranicí 6000 dolarů a její
proražení nikdo nepředpokládal. V září i říjnu
se sice Bitcoin občas propadl pod cenu 6000
dolarů, ale vždy po jejím proražení
následoval rychlý odraz, který nasměroval
Bitcoin zpět do pásma 6100-6300 dolarů. V
listopadu ovšem přišla změna, Bitcoin zamířil
k cenně 3500 dolarů.

HASH WARS

Masivní pád ceny podle mnohých zpustil
spor o budoucnost měny Bitcoin Cash. Tato
kryptoměna se oddělila loni v létě od
Bitcoinu na základě sporu o správné řešení
problému škálovatelnosti. Protože zatímco
Bitcoin Core (známý jako klasický Bitcoin)
chtěl problém řešit pomocí tzv: sidechainů a
technologie lightning network, Bitcoin Cash
chtěl založit škálovatelnost na zvětšování
jednotlivých bloků, přičemž sami se stále
považují za pokračovatele původní vize
Bitcoinu, jak jej vymyslel Satoshi Nakamoto.

Názory na směr, kterým by se měl Bitcoin
Cash vydat se však začaly opět různit,
přičemž hlavní spor proběhl mezi řešeními
Bitcoin Cash SV a Bitcoin Cash ABC.

Bitcoin ABC představuje řešení podporované
Jihanem Wu (zakladatelem největšího
výrobce těžařského hardwaru Bitmain) a
Rogerem Verem, který se proslavil nejen
jako první investor do Bitcoinu, ale také jako
jeden z jeho nejhlasitějších zastánců
Bitcoinu. Toto řešení spočívá v ponechání
současné velikosti bloku, přidání smart
contracts a zefektivnění zápisu transakcí do
bloků. Bitcoin SV na druhou stranu
představuje podstatně jednoduší řešení,
které spočívá v postupném navyšování
velikosti bloků až na několik GB, přičemž
centralizaci miningu považují za
nevyhnutelný jev. Za Bitcoin Cash SV stojí
hlavně dvojíce tvořená Craigem Wrightem,
který se v minulosti neúspěšně vydával za
tvůrce Bitcoinu Satoshiho a americkým
hazardním magnátem Calvinem Ayre.



Masivní pád ceny Bitcoinu začal poté, co hlavní
aktéři celého sporu na twitteru prohlásili, že
použijí veškeré dostupné finance k získání
většiny v Bitcoin Cash síti a sabotáži
případného konkurenčního tokenu. Craig
Wright se vyjádřil, že je ochotný tento vysoce
ztrátový a nákladný proces (v té době 500 000
USD za den) provozovat přes dva roky, dokud
jeho vize Bitcoinu nebude jediná, zároveň
pohrozil, že pokud se těžaři Bitcoinu nepřipojí
k jeho snaze o ovládnutí Bitcoin Cash, začne
prodávat svoje Bitcoiny a srazí cenu až k 1000
dolarů. Jakkoliv nemusí být v těchto jevech
přímá kauzalita. Někdo během dalších hodin
zadal do Bitcoinové sítě desítky tisíc transakcí a
na hlavních burzách se objevily masivní
prodeje, které měly zjevně za cíl srazit cenu.

Proražení hranice 6000 způsobila paniku, která
vedla k poklesu k cenové hladině 3500 dolarů
a masivní vlně kapitulace napříč spekulativnější
částí kryptoměnové komunity. Což velká část
kryptoměnových veteránů bere jako jasný
signál k dalším nákupům.

Zajímavý se jeví pohled na 500 největších
adres, jejichž transakce zpracovala společnost
Data Light. Ze zpracovaných dat je zjevné, že
500 největších adres v době největších
propadů přikupovalo. Jistě se mezi nimi
nachází spoustu burz, které byly zahlceny
přílivem Bitcoinů, ale ze statistik rovněž
vyplývá, že největší hráči Bitcoiny dokupovali.

V současné době považujeme Bitcoin za velice
podhodnocený a listopadovou vlnu výprodejů
za finální vlnu paniky, která je spojena s
dlouhodobou klesající tendencí na celém trhu.
Za těchto okolností stačily ke spuštění nastalé
paniky špatné zprávy v podobě možných válek
o výpočetní výkon. Podobný výkyv a paniku
jsme již zažili v září 2017 v důsledku zpráv
ohledně čínského zákazu kryptoměnových
burz. Bitcoin se tehdy dostal do stejného
cenového pásma jako nyní a následoval
raketový růst z řijna, listopadu a prosince.
Zůstáváme tedy optimisty a listopadový
propad považujeme za pomyslný „vrchol“
medvědího trhu.
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