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Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,123

Čína 1 3,264

Dánsko 1 3,424

EMU 1 25,460

Chorvatsko 1 3,391

Japonsko 100 18,996

Kanada 1 17,312

Maďarsko 100 7,349

Norsko 1 2,518

Polsko 1 5,700

Rusko 100 28,323

Švédsko 1 2,522

Švýcarsko 1 23,173

Turecko 1 2,446

USA 1 20,830

Velká Británie 1 29,508

Index PX v úterý po-
sílil o 0,95 procenta 
na 1173,71 bodu. Největší 

nárůst zaznamenaly akcie 
společnosti Komerční banka 
a České zbrojovky. 

Ze třinácti hlavních titulů 
pražské burzy osm zakončilo 
obchodování v plusu, další 
dvě emise stagnovaly. Nejvý-
raznější nárůst zaznamenaly 
akcie společnosti Komerční 

Pražská burza pokořila 
20letý vrchol

banka. V závěru obchodová-
ní byla jejich cena 798,50 ko-
runy, což bylo o 3,9 procenta 
více než na počátku dne. Zá-
roveň během dne hodnotou 
798,5 koruny překročily své 
dvouleté maximum z května 
2021. Dále pak rostly cenné 
papíry České zbrojovky 
o 1,4 procenta na 434 korun. 

Oproti tomu nejvýraznější 
pokles postihl akcie tabákové 

fi rmy Philip Morris. Jejich 
závěrečná cena 14 500 ko-
run byla o 0,68 procenta 
nižší než při ranním otevření 
burzy. Cenné papíry banky 
Moneta oslabily o 0,51 pro-
centa. 

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

Bitcoinová dominance se 
v těchto dnech pohybuje 
pod hranicí 50 procent, což 
je ideální šancí pro altcoiny. 
Pokud bitcoin zaznamenává 
silný pokles, altcoiny mají 
drastické propady v řádech 
desítek procent. To nastalo 
v poslední třetině května 
letošního roku. Zároveň však 
mívají rychlejší návrat k pů-
vodní ceně, jakmile bitcoin 
opět začne růst. Ten je nyní 
uzavřen do obchodního roz-
pětí, kdy se dá předpokládat 
jeho klidnější vývoj. 

Trh je v klidu

Přestože se případné korekce 
nedají úplně vyloučit, neo-
čekává se nyní, že by nastal 
moment, kdy se trh utrhne 
a několik dní či týdnů stále 
poroste. Bitcoin se pohybu-
je takzvaně do strany, což 
znamená, že nevytváří vyšší 
vrcholy ani nižší dna, a ob-
choduje se tak v pásmu. Celý 
tento cyklus je pojmenován 
právě jako „alt season“ – tedy 
období, kdy altcoiny začínají 
hrát prim.

A jak je na tom aktuálně 
top 5 kryptoměn? Není žád-
ným překvapením, že hned 
po bitcoinu v samotném čele 
najdeme ethereum, které 
s jistým odstupem následují 
chainlink a cardano. Pátá 
příčka nyní patří dogecoinu, 
s nímž je to však co do rizika 
velmi na pováženou a v jeho 
případě tak jde spíše o čistou 
spekulaci.

V případě, že investor uva-
žuje o investici do altcoinů, 
je dobré nakupovat takové, 
které mají silný základ, 
historii, dobrou technologii 
a použití, a tím i nadějnou 
budoucnost. Zároveň je pak 
vhodné průběžně sledovat 
jejich pohyb s tím, že pokud 
budou mít rostoucí vrcholy 
a dna, lze předpokládat, že 
daný trh bude i nadále růst.

Pod vlvem tweetů

Co je však mnohem důleži-
tější, je přistupovat k takové-
mu investování se selským 
rozumem, dostatečně 
vnímat možné riziko a jen 
slepě nevěřit něčemu, čemu 

příliš nerozumím, s vidinou 
rychlých a vysokých zisků. 
Trh je totiž velmi dynamický 
a stačí velmi málo, aby bě-
hem okamžiku bylo všechno 
úplně jinak, jak to ostatně už 
několikrát dokázaly napří-
klad tweety Elona Muska.

Proto je ideální se v tom-
to případě zaměřit nejen 
na fundamentální analýzu 
jako takovou, ale opřít se 
alespoň o základní zásady 
investování – tedy kupovat 
kryptoměny s určitou mírou 
obezřetnosti, jež nedovolí 
dostat se do spirály ztrát, 
a kriticky sledovat vlastní 
chamtivost. 

A především pak úplně 
vynechat takzvané pákové 
obchodování, které je velmi 
rizikové. Jedině tak lze zajis-
tít, že se investice do altcoinů 
může stát spíše příjemným 
přínosem než smutným 
prodělkem. 

Akcie, měny & názory

Jak na altcoiny
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Makroukazatele (v procentech)

Pramen ČSÚ

HDP

Stavebnictví

Infl ace

Aktuální k 10. 11.

Průmysl

Aktuální k 10. 11.

3,2  04/2020–2,0  1Q/2020

Data 
za 04/2021 4,6

–33,7  04/2020

–2,3  03/2020

0

0

0

Data 
za 1Q/2021 –2,1

měsíční 
v meziročním 

srovnání

Aktuální k 10 11

měsíční 
v meziročním 
srovnání

3,1Data 
za 04/2021

kvartální 
v meziročním srovnání

Maloobchod

Aktuální k 10. 11.

–9,3  03/2020

Data 
za 03/2021 5,0

0

Nezaměstnanost

3,4  4/2020

Data 
za 4/2021 4,1

měsíční
v meziročním srovnání

míra v daný měsíc

měsíční 
v meziročním 

srovnání

–3,1Data 
za 03/2021
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