
12 |  TRHY

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 26. 1. 2021

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,599

Čína 1 3,321

Dánsko 1 3,506

EMU 1 26,080

Chorvatsko 1 3,448

Japonsko 100 20,710

Kanada 1 16,889

Maďarsko 100 7,272

Norsko 1 2,510

Polsko 1 5,736

Rusko 100 28,575

Švédsko 1 2,589

Švýcarsko 1 24,172

Turecko 1 2,922

USA 1 21,479

Velká Británie 1 29,405

Index PX v úterý po-
klesl o 0,5 procenta 
na 1055,77 bodu. 

Nejvýznamněji přispěly 
akcie českého vývojářského 
domu Avast, které se podí-
lejí na PX indexu aktuálně 
19,23 procenta. 

Z jedenácti hlavních titulů 
pražské burzy jich sedm 
zakončilo obchodování 
v minusu, další tři emise 
stagnovaly. Největší po-

Pražská burza 
významně propadla

kles vykázaly akcie České 
zbrojovky, které odepsaly 
1,67 procenta na 354 korun. 
Cenné papíry technologické 
společnosti Avast oslabily 
o 1,23 pro centa. Navázaly tak 
na třídenní propad. 

Oproti tomu nejvýrazněj-
šího růstu dosáhly cenné 
papíry rakouské skupiny 
Erste Group Bank, které si 
polepšily o 0,24 procenta 
na 676,20 koruny. 

Tato zpráva je generována softwarem za pomoci prvků umělé inteligence 
v rámci projektu TAČR.

Hodnota bitcoinu v uply-
nulém roce raketově rostla 
a tento trend i přes citelné 
turbulence pokračuje také 
v prvních týdnech roku 2021. 
Začátkem ledna se bitcoin 
dokonce historicky poprvé 
dostal přes hranici 41 tisíc do-
larů – cenu, která byla ještě 
nedávno téměř nepředstavi-
telná. Důvodů, proč toto akti-
vum láme takové rekordy, je 
hned několik.

Svou roli v tom hraje pře-
devším pandemie koronavi-
ru, kdy se investoři rozhodli 
vyměnit klasické trhy s ak-
ciemi a dluhopisy za pomy-
slný bezpečný přístav pro 
své investice. A tím je díky 
své defl ační tendenci právě 
bitcoin. Množící se články 
v médiích o prudkém růstu 
kryptoměn navíc v mnoha 
lidech a nově i v institucích 
vyvolaly takzvaný syndrom 
FOMO neboli strach z ušlé 
příležitosti. Mediální tlak 
tak přivedl na trh spoustu 
nových investorů, kteří 
vzhledem k aktuální situaci 
vidí zajímavou příležitost pro 
zhodnocení svých aktiv právě 
v bitcoinu. Zmínit je třeba 

také implementaci krypto-
měn populárními službami 
pro retail. Příkladem je spo-
lečnost PayPal, která přišla 
s jejich podporou. 

K současným hodnotám 
bitcoinu přispěly velkým dí-
lem rovněž instituce (banky, 
investiční společnosti, penzij-
ní a hedgeové fondy), které 
v loňském roce začaly naku-
povat kryptoměny ve velkém. 
Například americký svěřen-
ský fond Grayscale, který měl 
před koronakrizí ve správě 
bitcoiny v hodnotě tří miliard 
dolarů, se na začátku roku 
2021 pyšní aktivy v celkové 
hodnotě kolem 20 miliard do-
larů. Instituce navíc obecně 

nakupují více bitcoinů, než se 
stíhá vytěžit, a ihned po ná-
kupu si je stahují do bezpečí 
takzvaných cold wallets, tedy 
off -line peněženek, čímž ode-
bírají likviditu z trhu. Jedním 
z důvodů pro institucionální 
nákupy jsou mimo poten ciálu 
samotné investice také regu-
lace kryptoměn, které jsou 
v USA v plném proudu a jsou 
pro budoucnost bitcoinu 
brány naprosto pozitivně.

A jaký bude další vývoj 
na trhu? Celkový počet 
bitcoinů je pevně stanoven 
na 21 milionů a v současné 
době je vytěženo již něco 
přes 18,6 milionu. Tempo 
přírůstku spolu s další těžbou 
postupně klesá, a tím se 
zvyšuje nejen cena bit coinu, 
ale i poptávka po něm. 
V dlouhodobém horizontu 
se tak podle všech predikcí 
dá očekávat, že hodnota bit-
coinu i nadále poroste. 
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Akcie, měny & názory

Zlaté časy bitcoinu
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Instituce nakupují 
více bitcoinů, než se 
stíhá vytěžit, a ihned 
si je stahují do bezpečí 
 off -line peněženek, 
čímž odebírají 
likviditu z trhu.
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