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Kryproměna
Víc než pouhý bitcoin
Kdo před deseti lety investoval 1 000
EUR do bitcoinů, disponuje dnes
majetkem, který přesahuje hodnotu
20 milionů EUR. Extrémní vzestup
však provázely obrovské cenové
výkyvy. Od svého vzniku v roce
2008/09 se bitcoin několikrát propadl
až o 90 procent. Blockchain

21. ročník

technologie však není vázána
výhradně na jednu konkrétní aplikaci.
Podle Coinmarketcap nyní existuje
více než 7 000 různých kryptoměn,
které mají aktuální tržní hodnotu
kolem 2,6 bilionu dolarů. S ohledem
na tyto rozměry lze s jistotou říct, že
se kryptoměny etablovaly jako „nová“
třída aktiv. Kromě nových regulací a
zákonů přispěl k větší akceptaci
rostoucí počet různých typů produktů
založených na kryptoměnách, jako
jsou futures, opce, ETP, ETN, ETF a
v neposlední řadě také strukturované
produkty. V dobách klesajících
korelací mezi klasickými třídami aktiv
se také kryptoměny etablují jako
možné alternativy vhodné pro
diverzifikace. V neposlední řadě i
proto, že v posledních letech a
měsících
aktivně
působí
v kryptoměnovém sektoru stále větší

počet institucionálních investorů.
Přímá investice do kryptoměn je
spojena s technickým know-how a
dalšími zvláštnosti. Naštěstí tu máme
strukturované produkty.
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