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Bitcoin vyletí ke 400 tisícům dolarů, říká studie
Nejrozšířenější kryptoměnu bitcoin čeká podle agentury Bloomberg další
raketový růst. Ke konci letošního roku se má přiblížit k hodnotě 400 tisíc
dolarů za jednu digitální minci, v přepočtu kolem 8,7 milionů korun. Přispět k
tomu má i rostoucí míra přijetí, neboť na bitcoin v poslední době stále více
sázejí velké firmy i banky. Tento týden také vstupuje na burzu kryptoměnová
směnárna Coinbase.
Digitální zlato, jak se bitcoinu přezdívá, jen za minulý rok vzrostlo na hodnotě
čtyřnásobně. Ze zhruba sedmi tisíc dolarů za minci na 29 tisíc dolarů. Od
počátku letošního roku se hodnota kryptoměny dále zdvojnásobila a v
současnosti se pohybuje kolem 60 tisíc dolarů. Ta letos může podle
Bloombergu dál rapidně růst, a to dokonce více než šestinásobně – ke 400
tisícům dolarů za jednu digitální minci.
Kolem bitcoinu se toho v poslední době děje více. Ostře sledovaný je chystaný
středeční vstup společnosti Coinbase na americkou burzu Nasdaq. Coinbase
přitom sama jako kryptoměnová burza funguje, je tak jedním z míst, kde se
směňují konvenční měny s kryptoměnami. Firmu by to mohlo ohodnotit až na
sto miliard dolarů.
Coinbase založená v roce 2012 je největší kryptoměnovou směnárnou ve
Spojených státech. Jen za první tři měsíce letošního roku podle odhadů utržila
1,8 miliardy dolarů, což je meziročně devítinásobek. Zisk přitom vzrostl ze 32
milionů dolarů na více než 730 milionů dolarů. Coinbase vstoupí na burzu
přímým listingem, což je levnější oproti tradičnímu primárnímu úpisu akcií.
Na bitcoin nedávno vsadila také automobilka Tesla, která v únoru oznámila
nákup kryptoměny za 1,5 miliardy dolarů. Kromě toho umožňuje zákazníkům
bitcoinem platit. Také tradiční banky, jako jsou Goldman Sachs či Morgan
Stanley, se daly slyšet, že klientům nabídnou možnost do kryptoměn
investovat.
„Je skupina klientů, kteří se tak chtějí zajisti proti inflaci. Makroekonomické
pozadí uplynulého roku tomu jen nahrálo,“ uvedla Mary Rich, šéfka divize
digitálních aktiv banky Goldman Sachs. „Další skupina klientů pak má za to, že
jsme na prahu nového internetu a chtějí se na tom podílet,“ dodala.

Strach z inflace popularizuje fyzické zlato
Poptávka po zlatých slitcích a mincích v prvním čtvrtletí letošního roku
zaznamenala výrazný meziroční nárůst. Vyplývá to z údajů World Gold
Council. Prodej fyzického zlata soukromým investorům se zvýšil o 36 procent
na 339,5 tuny. Za růstem poptávky po fyzickém zlatě lze hledat pokles
burzovní ceny zlata a obavy z inflace.
Investiční zlato ve fyzické podobě nejvíce kupovali lidé z Číny a Německa. Dělo
se tak v situaci, kdy investoři přestávali jevit zájem o takzvané papírové zlato,
které se obchoduje na burzách. Místo toho migrovali do rizikovějších aktiv,
jako jsou akcie. Ty zažívají silný růst a mnoho akciových indexů po celém světě
vystoupalo na nová historická maxima.
Na trzích se zlatem je patrný výrazně zvýšený zájem o šperky. Objem obchodů
v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 52 procent na 477,4 tuny.
O zlato projevují zájem i technologické společnosti, které vzácný kov potřebují
do svých výrobků. Zde poptávka v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně
vzrostla o 11 procent na 81,2 tuny.

Prodej kryptoměn se v prvním čtvrtletí ztrojnásobil
na 2,3 miliardy Kč
V Česku se za letošní první čtvrtletí prodaly kryptoměny za téměř 2,3 miliardy
korun. Je to více než trojnásobek proti stejnému období loni. Poptávku táhnul
především rostoucí kurz bitcoinu a dalších kryptoměn. Loňské obchodování
rovněž negativně ovlivnil nástup koronavirové pandemie. Vyplývá to z informací
společnosti Bitstock.com.
"Dá se říci, že na začátku roku Česko zachvátila bitcoinová horečka, což souviselo
s prudkým nárůstem ceny až na dvojnásobek. Růst by mohl zřejmě pokračovat.
Dalším důvodem je omezení jiných investičních příležitostí a snadný způsob
nakupování bitcoinů," uvedl ředitel největšího tuzemského obchodníka
Bitstock.com Martin Stránský. Na Slovensku byl objem obchodu s digitálním
zlatem v porovnání s Českem zhruba třetinový a v lednu až březnu dosahoval
přibližně 800 milionů Kč.
Cena bitcoinu se od začátku roku podle serveru Kurzy.cz zdvojnásobila ze
zhruba 29.000 dolarů až na současných 58.000 USD, tedy asi 1,26 milionu Kč. „Po
příchodu koronaviru se bitcoin osvědčil jako aktivum, které na krizi nereaguje
přímo jako cenné papíry nebo dluhopisy. Kvůli své rostoucí hodnotě bez ohledu
na propad ekonomiky je mnohdy označován jako digitální zlato,“ dodal Stránský.
Zájmu o bitcoiny nahrává snadná možnost obchodování i příchod známých
investorů, kteří zvyšují důvěryhodnost kryptoměn.
Bitcoin podle Beneše umožňuje beznákladový platební styk v obrovské rychlosti.
"Dost důvodů na to, aby vzbudil zájem některých významných individuálních, a
dokonce i institucionálních investorů. K nim se přidávají drobní investoři s
vidinou rychlého a snadného zbohatnutí a horečka je na světě," podotkl.

Klíčový index amerických akcií S&P 500 poprvé
překonal 4000 bodů
Americké akcie vystoupily na další rekord, klíčový index S&P 500 dnes poprvé
překonal hranici 4000 bodů. Investoři věří v silné oživení ekonomiky Spojených
států z útlumu, který způsobila pandemie nemoci covid-19. K dnešnímu růstu
výrazně přispěly akcie technologických podniků, které podpořil příznivý výhled
výrobce čipů Micron.
Index S&P 500 se brzy po zahájení obchodování vyšplhal až na 4002,42 bodu.
Krátce před 16:00 SELČ si připisoval zhruba 0,7 procenta a pohyboval se v těsné
blízkosti 4000 bodů. Dow Jonesův index ve stejnou dobu vykazoval nárůst o
desetinu procenta na 33.009 bodů. Index Nasdaq Composite, v němž je
zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidával 1,6 procenta
na 13.463 bodů.
Americký prezident Joe Biden ve středu představil ambiciózní plán investic do
americké infrastruktury v hodnotě více než dvou bilionů dolarů (přes 43 bilionů
Kč), kterým chce podpořit hospodářský růst i tvorbu pracovních míst ve
Spojených státech. Bidenovy návrhy se ale hned na začátku setkávají s odporem
řady konzervativců a republikánů, kterým se nelíbí zejména úmysl zvýšit daně
podnikům.
Americká ekonomika se v loňském roce kvůli pandemii propadla o 3,5 procenta,
nejvýrazněji od roku 1946. Americká centrální banka (Fed) ale tento měsíc
předpověděla, že letos se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 6,5 procenta.
Největší ekonomika světa by tak zaznamenala nejprudší růst od roku 1984.
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