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Tesla obnoví transakce s bitcoiny, napsal Musk. Má ale
podmínku
Americký výrobce elektrických aut Tesla obnoví transakce s bitcoiny, když
těžaři, kteří ověřují transakce, budou více využívat obnovitelné zdroje energie.
Uvedl to na twitteru ředitel Tesly Elon Musk.
Musk uvedl, že pokud bude potvrzeno rozumné využití čisté energie těžaři, s
pozitivním budoucím trendem, Tesla obnoví povolování transakcí. Za
rozumné označil množství 50 procent. Oznámil také, že Tesla prodala zhruba
deset procent bitcoinů, které vlastnila.
Musk letos svými prohlášeními již několikrát výrazně ovlivnil vývoj kurzu
bitcoinu. V únoru oznámil, že Tesla investovala do bitcoinů 1,5 miliardy dolarů
a že začne bitcoiny přijímat jako platidlo. Kurz měny poté prudce vzrostl na
nový rekord. V květnu ale znovu překvapil trhy oznámením, že Tesla přestane
bitcoiny přijímat. Jako důvod uvedl ohledy na životní prostředí v souvislosti s
vysokým objemem energie, která se při těžbě bitcoinů spotřebovává. Dodal
ale, že věří, že kryptoměny mají slibnou budoucnost, ale nesmí to být za cenu
velkých ztrát pro životní prostředí. Bitcoin na prohlášení reagoval poklesem o
deset procent.
Musk ujišťoval, že Tesla bitcoiny, které nakoupila, neprodá. Další pokles kurzu
však v druhé polovině května způsobilo, když Musk na twitteru jednoznačně
nevyvrátil spekulace, podle kterých se Tesla chystá prodat své zbývající
bitcoiny nebo je již prodala. Poté, co miliardář ujistil, že Tesla se žádných
bitcoinů nezbavila, se kurz stabilizoval.

Středoamerický Salvador je první zemí světa, která zavedla
bitcoin jako platidlo
Středoamerický stát Salvador, kde žije kolem 6,5 milionu lidí, je první zemí
světa, ve které se nejznámější kryptoměna bitcoin stala zákonným platidlem.
Návrh prezidenta Nayiba Bukeleho schválil parlament. Informovala o tom ve
středu agentura Reuters.
Parlament návrh přijal většinou 62 z 84 hlasů. Zákon vstoupí v platnost za 90
dnů. Poslanci se ke kryptoměně přiklonili navzdory tomu, že se jejich
rozhodnutí může odrazit na programu pomoci, o němž země jedná s
Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a který přesahuje jednu miliardu
dolarů (20,9 miliardy Kč).
Podle prezidenta Bukeleho přijetí bitcoinu občanům Salvadoru žijícím v
zahraničí usnadní posílání plateb do vlasti. Ve středoamerické zemi půjde
nadále platit i americkým dolarem. "Naší zemi to přinese finanční začlenění,
investice, turistiku, inovaci a ekonomický rozvoj." Salvadorská ekonomika je na
přísunu peněz ze zahraničí závislá. Tyto platby představovaly v roce 2019
téměř šest miliard dolarů (125,2 miliardy Kč), tedy zhruba čtvrtinu hrubého
domácího produktu (HDP).
"Krok Salvadoru může na jedné straně posílit důvěryhodnost bitcoinu, který
bude akceptovatelný jako oficiální platidlo, na druhou stranu může tamní
ekonomiku ohrozit kvůli velkým a náhlým výkyvům kurzu. Oznámení bude
znamenat pozitivní impulz pro investory, kteří v posledních týdnech bitcoiny
spíše prodávali pod vlivem negativních zpráv," řekl ředitel obchodníka s
bitcoiny Bit.plus Martin Stránský.
Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy bitcoin na zprávu
zareagoval zhodnocením asi o tři procenta. "Slabší reakce trhu na tak
potenciálně přelomový krok pramení z globální atmosféry, která nyní
kryptoměny obestírá. Tu určují zejména vlády a centrální banky klíčových
ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Čína. Ty v současné době podnikají
kroky směřující spíše k potlačení než podpoře kryptoměn."

Centrální banka Číny tlačí na komerční banky.
Jak informoval portál Cointelegraph, Čínská lidová banka (PBoC), která zastává v
nejlidnatější zemi světa roli centrální banky, měla setkání s vrcholovými
představiteli nejvýznamnějších čínských bankovních institucí – zmiňované
Čínské zemědělské banky, Čínské poštovní spořitelny, Čínské průmyslové banky,
Čínské stavební banky a také se zástupci platební aplikace Alipay, na kterém jim
dala jednoznačně najevo, že jim nařizuje okamžité pozastavení poskytování
bankovních služeb klientům, kteří podnikají respektive obchodují s
kryptoměnami a zároveň zakazuje otevírání nových účtů pro zákazníky tohoto
druhu.
Agricultural Bank jako první udělala i konkrétní kroky, když na svých webových
stránkách zveřejnila tiskovou zprávu, v níž oznámila, že pozastaví vztahy s
jakýmikoliv klienty, u kterých zjistí, že se podílejí na obchodování s
kryptoměnami. Tyto závažné kroky přicházejí ve sledu s vytlačováním
bitcoinových těžařů z pevninské Číny. Vše tedy nasvědčuje tomu, že Čína chce
digitální měny – s výjimkou jejich připravované národní kryptoměny – úplně
vytlačit z krajiny.
Přesun čínských těžařů začal
BTC.com, který v únoru koupil holding 500.com, oznámil, že do Kazachstánu
úspěšně dopravil první várku 320 těžebních strojů a do 1. července by měl do
této země přemístit dalších 2600 strojů. Zbylý hardware, který má k dispozici,
plánuje v dalších kvartálech přesunout do zámoří – konkrétně zmiňuje americký
Texas, kde Bit Mining už investoval 25 milionů dolarů do vybudování nového
datového centra.
Oficiální odchod Bit Mining z Číny je zřejmě jen jednou z prvních zpráv tohoto
typu, protože mnohé čínské provincie jako jsou Vnitřní Mongolsko, Sichuan,
Xinjiang a Qinghai přistoupily k rozhodnutí zakázat jakoukoliv těžbu kryptoměn.
Toto rozhodnutí do nemalé míry ovlivnilo jednak náladu na trhu s Bitcoinem, ale
také bitcoinový hashrate – tedy celkovou výpočetní sílu vynaloženou na těžbu
Bitcoinu.
Následující týdny budou tedy zřejmě ve znamění přesunu těžby z Číny do
nových domovů. Pokud se čínským těžebním společnostem, které měly
dlouhodobě přes 50% podíl na bitcoinové těžbě (některé studie uvádějí až 65%),
podaří rychle přesunout do jiných regionů a obnovit svou činnost, mohl by to být
dobrý signál pro celý trh. Situace by se totiž mohla z pohledu hashrate vrátit do
starých kolejí, ale vedle toho by Bitcoin byl z pohledu geografického rozložení
těžby mnohem decentralizovanější než dosud. A to by rozhodně nebylo špatné.

Investice do vín opět lákají. Koronavirus vytvořil zajímavou
příležitost
Pandemie druhým rokem po sobě ovlivňuje trh s víny. I letos srazila cenu vín z
Bordeaux během kampaně en primeur, kdy se prodávají vína ještě zrající v
sudech, která se dostanou na trh až za dva roky. „Ceny vín z ročníku 2020 jsou
nižší o 10-15 % oproti roku 2018. Nabízí to opět zajímavou investiční možnost,“
srovnává Zlatko Míčka, odborník a majitel společnosti Merlot d’Or, která na český
trh dováží zejména francouzská vína.
Zatímco se lahev vína Château Lafleur ročník 2018 během této kampaně
prodávala podle Míčky za 690 eur, lahev z loňského ročníku stojí 610 eur.
Důvodem jsou stejně jako loni dopady koronakrize. „Když šel na trh ročník 2018,
byla ekonomická situace pozitivní, teď nikdo neví, jak to bude. Trh je nervóznější,
takže ceny jsou příjemnější,“ upozorňuje Míčka.
Dopady koronaviru proto mohou znatelně vylepšit zhodnocení investic do vín
koupených během en primeur. Cenový propad totiž může vytvořit zajímavou
investiční příležitost. Zatímco ročník 2018 by podle Míčky mohl přinést
průměrné roční zhodnocení okolo pěti šesti procent, u posledních dvou ročníků
může být výrazně vyšší.
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