PICK OF THE
WEEK
}}
ZJ 04.2021 / 29. duben

21. ročník

rostoucím trhu. Finanční údaje jsou
rovněž přesvědčivé: tržby vzrostly o
139 procent na 1,3 miliardy USD a v
roce 2020 bylo dosaženo čisté marže
ve výši 25 procent.

Crypto-assets:
Výhodná přímá investice
Akcie
největší
americké
kryptoměnové burzy Coinbase, se
začaly
obchodovat
na
burze
NASDAQ. První den obchodování
vystřelila jejich cena z 250 USD na
přibližně 430 USD. Coinbase je
bezpochyby zajímavá společnost s
jasnou strategií na dynamicky

Tržní ocenění ve výši 87 miliard
dolarů však způsobuje bolesti břicha,
protože představuje téměř čtyři
procenta z celkové globální hodnoty
všech kryptoměn.

potenciál
samotných
„cryptoassets." Přímá investice do bitcoinu,
etherea a dalších kryptoměn, se jeví
jako výhodnější.
Švýcarská banka Vontobel nyní
emitovala nový participační certifikát
na ethereum, která je vedle bitcoinu
nejdůležitější kryptoměnou.

Ethereum: hodnota překonala hranici 2 000 USD

Pro srovnání tržní kapitalizace trhu
NASDAQ je zhruba 23 miliard dolarů,
zatímco hodnota akcií, které se zde
obchodují, mají tržní kapitalizaci
kolem deseti bilionů USD.
To při srovnání odpovídá přibližně
0,2 procentům. V ocenění společnosti
Coinbase je sice zohledněn budoucí
růst segmentu kryptoměn, ale nikoli
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