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Akcie, měny & názory

Inﬂace

2,5 3Q/2019

Výhled a správné
načasování

2,7 10/2019

0

měsíční
v meziročním
srovnání

kvartální v meziročním
srovnání
Data
za 3Q/2020

–5,0

Nezaměstnanost

2,9

Data
Aktuálnízak 10/2020
10. 11.
10
11

Průmysl
–0,6 09/2019

míra v daný měsíc

0

2,6
10/2019

měsíční
v meziročním
srovnání
Data
za 10/2020

3,7

Stavebnictví

Maloobchod

0,2 09/2019

5,1 09/2019

0

0
měsíční
v meziročním
srovnání

měsíční v meziročním
srovnání
Data
D
t
za 09/2020

–1,5

Data
Aktuálnízak 10.
11.
09/2020

–8,2

Data
D
t
Aktuálnízak 09/2020
10. 11.

0,4
Pramen ČSÚ

Snad každý, kdo uvažuje
nad investicí do bitcoinu,
si pokládá otázku, kdy je
nejvhodnější se do toho
pustit. Přece jen dává smysl
koupit levně a prodat draho.
Je to ale taktika vhodná pro
každého? Proč to tak nedělají všichni a jak se zachovat,
když cena rapidně roste,
nebo klesá?
Na počátku letošního roku
se tržní kapitalizace bitcoinu pohybovala na úrovni
130 miliard dolarů. V březnu
vlivem první vlny pandemie
COVID-19 čelil trh kryptoměn poklesu. Pro jednoho
obrovský strach a nejistota, pro druhého obrovská
příležitost a šance desetiletí.
Následoval totiž značný růst.
U bitcoinu narostla tržní
kapitalizace k 351 miliardám
dolarů a cena se vyšplhala
až k nejvyšším hodnotám
v historii z roku 2017. Navíc
za přívalem nových peněz
už nestáli jen spekulanti
a fanoušci, ale také institu-

Pražská burza
mírně ztratila

I

ndex PX v úterý poklesl o 0,23 procenta
na 964,24 bodu. Nejvýznamněji přispěly akcie
počítačové firmy Avast, které
se podílejí na PX indexu
aktuálně 17,95 procenta.
Z jedenácti hlavních titulů
pražské burzy včera čtyři
zakončily obchodování v minusu, jedna emise stagnovala. Největší pokles vykázaly
akcie českého vývojářského

domu Avast, které klesly
o 1,59 procenta na 145,50 koruny. K dalším ztrátovým
titulům na pražské burze
se zařadily akcie textilní
společnosti PFNonwovens,
které padly o 1,28 procenta
na 770 korun. Oproti tomu
největší nárůst dnes zaznamenaly akcie výrobce
nápojů Kofola, které posílily
o 1,29 procenta. Už dva dny
překonávávají své šestiměsíč-

Tato zpráva je generována softwarem za pomoci prvků
umělé inteligence v rámci projektu TAČR.
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cionální nákupy a deflační
povaha bitcoinu.
Zpětně to zní velmi jednoduše a mnozí si jistě říkají,
jaká je to škoda, že nekoupili
za lepší cenu. Obecně se finanční obor, kdy nakupujete
nebo prodáváte finanční instrumenty (komodity, akcie,
Forex), nazývá trading. Složitý obor plný stresu a rychlého rozhodování je náročný
na ego, informace a čas,
kterými ne každý investor
disponuje. A právě proto je
lepší být investorem, a ne
traderem.
Jak ale investovat při
prudkém růstu? Z krátkodobého pohledu po prudkém
vzestupu bitcoinu přijde
vždy korekce ceny a právě
v takové chvíli je vhodné ho
dokupovat, a tím snižovat
průměrnou nákupní cenu.
Pravidelnými menšími
nákupy na různých cenách
se můžete dostat k velmi
zajímavé průměrné ceně.
Totiž z dlouhodobého hle-

diska a s ohledem na stále
větší potenciál kryptoměn,
rostoucí adaptaci a přísun
nového kapitálu lze říci, že
je pro jeho další růst ještě
značný prostor.
A tedy, pokud máte zájem
o dlouhodobé zhodnocení
svého kapitálu, ideální je se
vyhnout hledání „správné“
ceny, raději nespekulovat
a bitcoiny nakupovat pravidelně po menších částkách
a mít také rozumná očekávání ve výnosech. A raději než
sledovat krátkodobé strmé
pády a rapidní růsty svůj
pohled soustředit na cenu
za několik let.

David
VELVÉTHY

Chief Business Officer
CRYFIN

Kurzovní lístek ČNB

ní maximum, když přes den
jejich hodnota vystoupala
až na 236 korun. Dále pak
rostly cenné papíry tabákové
společnosti Phillip Morris
o 1,25 procenta na 14 560 korun.

BURZOVNÍ

ZPRAVODAJ

Platnost od 1. 12. 2020

Země

Množství

Kurz

Austrálie

1

16,121

Čína

1

3,336

Dánsko

1

3,525

EMU

1

26,240

Chorvatsko

1

3,475

Japonsko

100

21,003

Kanada

1

16,900

Maďarsko

100

7,346

Norsko

1

2,475

Polsko

1

5,860

Rusko

100

28,906

Švédsko

1

2,569

Švýcarsko

1

24,216

Turecko

1

2,787

USA

1

21,922

Velká Británie

1

29,213
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