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Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,560

Čína 1 3,321

Dánsko 1 3,476

EMU 1 25,845

Chorvatsko 1 3,427

Japonsko 100 19,694

Kanada 1 17,417

Maďarsko 100 7,174

Norsko 1 2,581

Polsko 1 5,670

Rusko 100 28,638

Švédsko 1 2,542

Švýcarsko 1 23,540

Turecko 1 2,582

USA 1 21,499

Velká Británie 1 29,783

Index PX odepsal 0,14 pro-
centa na 1103,69 bodu. 
Nejvýznamněji přispěly 

akcie českého výrobce antivi-
rových programů Avast, kte-
ré se podílejí na PX in dexu 
aktuálně 19,45 procenta, 
s poklesem o 1,29 procenta. 

Ze třinácti hlavních titulů 
pražské burzy jich šest 
zakončilo obchodování v mi-
nusu, tři emise stagnovaly. 
Největší pokles vykázaly ak-

Pražská burza mírně 
ztrácela

cie SHS Photon energy, které 
poklesly o 2,53 procenta 
na 77 korun. Dále pak padaly 
cenné papíry bankovní spo-
lečnosti Moneta o 1,45 pro-
centa na 77,95 koruny. 

Oproti tomu nejvýrazněj-
šího růstu dosáhly cenné 
papíry rakouského bankovní-
ho domu Erste Group Bank, 
které si polepšily o 1,3 pro-
centa na 778 korun. Zároveň 
během dne touto hodnotou 

překročily své dvouleté maxi-
mum. K dalším emisím, které 
posílily, patří i Komerční ban-
ka. Akcie stouply o 0,61 pro-
centa na 658 korun. 

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

Není žádným překvapením, 
že pomyslným králem mezi 
kryptoměnami je se svou 
největší tržní kapitalizací 
bitcoin. Své postavení na trhu 
nám dokazuje téměř neu-
stále – na přelomu roku byla 
jeho dominance v pásmu 
70–80 procent. Výjimkou jsou 
poslední dny, kdy BTC domi-
nance poprvé od srpna 2018 
klesla pod 50 procent. Pro 
srovnání: ethereum, druhá 
největší kryptoměna dle tržní 
kapitalizace, je v tuto chvíli 
na 11 procentech.

Co si ale v kryptosvětě před-
stavit pod pojmem dominan-
ce a jak to lze využít v praxi? 
Zjednodušeně je to vliv kon-
krétní kryptoměny na ostatní 
kryptoměny v rámci ceno-
vého pohybu. V případě, že 
se dominance kryptoměny 
zvyšuje, nakupující ji poklá-
dají za zajímavější a nejspíš 
i jistější oproti jiným krypto-
měnám, u kterých v důsledku 
toho poptávka klesá. V přípa-
dě bitcoinové dominance tedy 
BTC ovlivňuje pohyb ostat-
ních kryptoměn. Přirovnat to 
můžeme například ke vztahu 
akcií a dolarů – pokud se 

počet nakoupených akcií 
zvyšuje, snižuje se tím počet 
dolarů v portfoliu investora, 
přičemž zisky jsou vypláceny 
v dolarech. Dojde-li tedy v pří-
padě kryptoměn ke zvýšení 
dominance bitcoinu, zvýší 
se tím i fi nance investované 
do něj a zároveň se sníží 
fi nance alokované do jiných 
kryptoměn.

Výslednou dominanci 
bitcoinu lze získat celkem 
jednoduše. Stačí, když vydě-
líte jeho celkový tržní kapitál 
kapitálem všech kryptoměn 
a výslednou hodnotu vynáso-
bíte číslem 100. Tento postup 
lze aplikovat pro zjištění 
dominance jakékoliv krypto-
měny. 

A jaké je tedy to využití 
v praxi? Výše zmíněnou 
bitcoinovou dominanci 
dokážeme využít v rámci 
produktu CRYFIN Boost. 
Bitcoiny, které u nás klient má 
uložené, zhodnocujeme až 
o šest procent ročně s tím, že 
úroky vyplácíme v bitcoinech 
a výše zhodnocení je fi xní dle 
délky uložení. A jak tohoto 
úroku dosahujeme? Využí-
váme právě výše zmíněných 
souvislostí mezi bitcoinem 
a ostatními altcoiny, díky 
kterým jsme schopni s určitou 
pravděpodobností předvídat 
dopad pohybu ceny bitcoinu 
na jiné kryptoměny a vzniklé 
příležitosti zobchodovat se 
ziskem v bitcoinech.

Bitcoinová dominance je 
pro obchodníky i investory 
velmi důležitým parametrem, 
díky kterému je možné zazna-
menat začátek nebo konec 
takzvané sezony altcoinů.

David
VELVÉTHY
obchodní ředitel 
CRYFIN
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V případě bitcoinové 
dominance tedy BTC 
ovlivňuje pohyb 
ostatních kryptoměn. 
Přirovnat to můžeme 
například ke vztahu 
akcií a dolarů.
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