AKTUALITY

ŘÍJEN
2021

Bitcoin zapsal nový cenový rekord. Zde jsou
scénáře, co bude s kryptem do konce roku
Poslední říjnový týden nejrozšířenější kryptoměna bitcoin zaznamenala nové
historické maximum: přes 66 tisíc dolarů. Přestože následovala korekce ceny,
analytici míní, že to rozhodně nemusí znamenat konec růstového cyklu.
Spekulanti by navíc neměli ztrácet ze zřetele ani takzvané altcoiny, tedy jiné
virtuální měny, než je bitcoin. Více v aktuálním kryptografu týdne.
Postupně se naplňují předpovědi, že by aktuální růstový cyklus bitcoinu mohl
vrcholit koncem letošního roku. „Další aktuální cenové cíle bitcoinu leží poblíž 72
500 dolarů a v případě zdolání této hranice až na 89 tisících dolarů,“ uvedla
podle agentury Bloomberg ve svém výhledu analytická společnost Fundstrat.
Bitcoinu momentálně nahrává povedený start burzovně obchodovaného fondu
(ETF) navázaného na cenu kryptoměny link, který zaznamenal značný zájem
investorů. Přestože ETF do bitcoinu investuje jen papírově, událost naznačuje,
že by se bitcoin mohl stát oblíbencem na Wall Street. I tato skutečnost může
přispět k většímu optimismu kryptoinvestorů a u leckoho pomoci překonat
nechuť nakupovat bitcoin poblíž jeho cenového rekordu.
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Zúčastnili jsme se předávání
prestižních cen Řádu Vavřínu

Nedávná data o skupování bitocinů ze strany větších držitelů naznačují, že na
bitcoinovou mánii dosud zcela nenaskočili retailoví investoři a že cenu žene
vzhůru takzvaný nabídkový šok.
V prvním letošním pololetí při první cestě bitcoinu k 60 tisícům dolarům pomohl
dostat retail do hry Elon Musk svým oznámením, že zařadil virtuální měnu do
firemních účtů Tesly.

V úterý 12. října 2021 jsme měli tu čest účastnit se předávání
prestižního ocenění Řádu Vavřínu pro rok 2021 Ředitelka
naší společnosti Jarmila Hla Shwe předávala společně s
ministrem Karlem Havlíčkem cenu zakladateli společnosti
Lasvit, Leonu Jakimičovi, za významné podnikatelské
úspěchy. Všem laureátům moc gratulujeme a děkujeme COT
Group a Hospodářské komoře ČR, že jsme mohli být součástí
této významné společenské události.

Podobný masově popularizační moment kromě samotného růstu ceny nyní
chybí – zmiňované ETF je záležitostí, která laikům na první dobrou mnoho
neřekne. Pokud ovšem kryptoměna brzy opět dokáže strhnout masy,
nevyhnutelně posléze dojde k výraznější korekci kvůli vybírání zisků ze strany
zkušenějších držitelů.

Evropská ekonomika dále roste, stejně jako
inflace v eurozóně

Současná situace je podobná, byť dominance bitcoinu na celkovém trhu
kryptoměn je méně výrazná než na přelomu zimy a jara, kdy se pohybovala
kolem 60 procent oproti 47 procentům nyní. Dlouhodobě nicméně platí, že
vývoj bitcoinu a ostatních kryptoměn spolu silně koreluje. V době růstu i pádu
trhu.

Ekonomika Evropské unie se ve třetím čtvrtletí dál zotavovala z dopadů
koronavirového poklesu a vzrostla o 2,1 %. Hospodářství EU tak po poklesu o 0,1
% v prvním kvartálu roste již druhé tříměsíční období v řadě, oznámil Eurostat.
V rychlém růstu pokračuje také inflace v eurozóně – v říjnu dle statistiků
dosáhla 4,1 %.
HDP devatenácti zemí eurozóny se zvýšil o 2,2 %. V prvních třech měsících roku
ekonomika zemí používajících společnou měnu klesla o 0,3 %. V meziročním
srovnání HDP v EU vzrostl o 3,9 % a v eurozóně o 3,7 %.
Současné odhady Eurostatu vycházejí z neúplných údajů z méně než poloviny
zemí sedmadvacítky a úřad je později bude zpřesňovat. Z jedenácti států, které
již úřadu poskytly svá čísla, zaznamenalo nejvyšší růst Rakousko (3,3 %)
následované Francií (3 %) a Portugalskem (2,9 %). Nejméně se naopak dařilo
ekonomice Litvy, která zůstala na stejném výkonu, a Lotyšska, kde vzrostla o 0,3
%. Český hrubý domácí produkt se zvýšil o 1,4 %.

Inflace nadále roste
Eurostat v pátek zveřejnil také odhad vývoje inflace v eurozóně za říjen. Stejně
jako v minulých měsících růst cen zrychloval a činil 4,1 %. Meziroční míra inflace
ovlivněná zejména prudkým zdražováním energií tak o sedm desetin
procentního bodu překonala hodnotu ze září.
Říjnový růst výrazně předčil odhady analytiků oslovených agenturou Reuters,
kteří čekali 3,7 %. Zároveň přesáhl dvojnásobek dlouhodobého cíle Evropské
centrální banky (ECB), který je na dvou procentech.
Nejvíce se na vývoji podepsalo zdražování energií, které zrychlilo na 23,5 % ze
zářijových 17,6 %. Ceny služeb vzrostly o 2,1 %, což je o čtyři desetiny bodu více
než v září. U potravin, alkoholu a tabákových výrobků zůstal růst na dvou
procentech z předchozího měsíce, u neenergetického průmyslového zboží
zpomalil o desetinu bodu na dvě procenta.

Zkušenější tradery ale během podzimu možná přilákají spíše altcoiny. Pokud by
se opakovalo dění ze začátku roku, sázka na ether, litecoin, cardano či na další
přinese potenciálně slušné zhodnocení. Tehdy bitcoin prolamoval jeden cenový
rekord za druhým, zatímco růst zbytku trhu tak dynamický nebyl. Altcoiny se
„chytly“ až se zpožděním.

Po Bohemia Energy končí i další dodavetelé
energie. Statisíce lidí musejí najít nového
dodavatele, levnějších energií se nedočkají
Situace na trhu energií v Česku se v posledních týdnech vyhrotila a stala se i
horkým politickým tématem. Kvůli skokovému nárůstu cen a očekávanému
dalšímu zdražování energií čelí zákaznická centra dodavatelů extrémnímu
náporu klientů. Někteří dodavatelé - například MND - již zastavili příjem
zákazníků od zatím fungující konkurence. A v této situaci oznámil i jeden z
největších dodavatelů energií v Česku, Bohemia Energy, ukončení
podnikatelské činnosti. Skupina k níž patří i firmy Comfort Energy, Energie ČS,
Europe Easy Energy a X Energie, obsluhuje celkem na 900 tisíc zákazníků.
Na vině jsou stoupající velkoobchodní ceny elektřiny a plynu. Cena elektřiny na
pražské energetické burze PXE pro příští rok aktuálně vystoupala na 148,11 eura
(asi 3750 korun) za megawatthodinu – v meziročním srovnání je trojnásobná.
Velkoobchodní cena plynu roste ještě výrazněji – meziročně vystoupala na
čtyřnásobek. Pro příští rok se nyní plyn obchoduje za 59,3 eura (asi 1500 korun)
za megawatthodinu.
Za razantním nárůstem cen na burze stojí jak obchodování s emisními
povolenkami, tak i čekání na zprovoznění Nord Stream 2. Evropa se teď potýká i
se sníženým objemem dodávek plynu do Evropy, který ceny energií rovněž žene
nahoru. V následujících měsících se ale podle analytiků očekává opětovné
oživení jeho dodávek, cena by tak měla poklesnout.
Bohemia Energy v průběhu října následovaly i společnosti Kolibřík Energie nebo
Eagle Energy. Koncem října oznámila konec činnosti i firma Corasta.

Zdroje: ČT, E15,

AIA - Alternative Investment, s.r.o., Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
W www.aia.cz | M: +420 723 517 177 | E info@alternative-investment.cz

