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Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,841

Čína 1 3,318

Dánsko 1 3,427

EMU 1 25,485

Chorvatsko 1 3,396

Japonsko 100 19,649

Kanada 1 17,131

Maďarsko 100 7,188

Norsko 1 2,443

Polsko 1 5,594

Rusko 100 29,392

Švédsko 1 2,497

Švýcarsko 1 23,739

Turecko 1 2,558

USA 1 21,441

Velká Británie 1 29,854

S hodnotou kryptoměn je to 
v poslední době jako na hou-
pačce. Trh na jakékoliv fun-
damentální novinky reaguje 
velmi citlivě – vzpomeňme si, 
co s ním dokážou udělat na-
příklad tweety Elona Muska 
nebo klepy ohledně Amazo-
nu a jeho přijetí kryptoměn 
jako platidla. Jak do stavu 
na kryptoměnovém trhu 
zasahují instituce?

Po slibně rozjetém začátku 
roku, kdy hodnota kryp-
toměn, a především pak 
bitcoinu, strmě rostla, přišla 
během dubna stagnace trhu 
následovaná květnovými 
výprodeji. Od té doby se 
v tomto ohledu žádný výraz-
nější výkyv nekonal, a v po-
sledních několika týdnech 
tak na poli kryptoměn vládne 
strach a nervozita. Retai-
loví investoři, kteří vlivem 
mediální masáže nakoupili 
na vysokých hodnotách, jsou 
nyní až v 50procentní ztrátě, 
a mají se proto na pozoru. 

Ze sílícího strachu profi tují 
právě institucionální hráči, 
kteří se mezi investory snaží 
vyvolat paniku různými 
predikcemi o dalším vývoji 
kryptotrhu. Tím chtějí 
dosáhnout toho, že investoři 
z obav kryptoměny ve ztrátě 
prodají, a oni je poté budou 
moci výhodně nakoupit. Díky 
takzvaným on-chain datům 
víme, že i přes nerozhodnost 
trhu je každý propad ceny 
okamžitě vykoupen – tedy 
že jakmile retailoví investoři 
prodají, instituce nakoupí. 

Komu nejde jen o krát-
kodobou investici, může 
být v klidu. Tím, že insti-
tuce i v rozmezí 30–35 tisíc 
dolarů stále nakupují, dávají 
kryptoměnám dlouhodobou 
důvěru. Jen je třeba přečkat 
aktuální nepříliš šťastné 
období. Je však pravdou, že 
obchodníci, kteří obchodují 
takzvaně na páku, mohou 
být velmi vyděšení. Některé 
burzy, například Binance 

a FTX, totiž s ohledem 
na momentální rizikovost 
začaly nabízet nižší limity 
úvěrů pro nové uživatele, což 
pro pákové obchodníky zna-
mená problém. K takovému-
to opatření burzy přikročily 
v reakci na přicházející regu-
lace pro ochranu koncového 
spotřebitele a investičního 
rizika. 

V případě krátkodobých in-
vestic se momentálně vyplatí 
být maximálně opatrný, pří-
padně snížit pozice a vyčkat 
na prolomení konsolidačního 
pásma v podobě jakéhokoliv 
impulzu, který nastolí nový 
trend na trhu. Jestli bude 
rostoucí, nebo klesající, to je 
zatím otázkou. 

David
VELVÉTHY
obchodní ředitel, 
Cryfi n

Akcie, měny & názory

Když velcí hráči 
tahají za nitky

Makroukazatele (v procentech)

Pramen ČSÚ
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Aktuální k 10. 11.
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0
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Americký výrobce 
nápojů PepsiCo prodá 
za 3,3 miliardy dolarů 

kontrolní podíl ve svých 
značkách džusů, jako je Tro-
picana a Naked, soukromé 
investiční fi rmě PAI Partners. 
Prodej umožní nápojovému 
gigantu soustředit se na zdra-
vější produkty.

Podle dohody se společ-
ností PAI Partners si PepsiCo 
ponechá v nově vytvořeném 
společném podniku podíl 39 
procent. Udrží si také výhrad-
ní právo na distribuci nápojů 
v USA. Transakce by měla 

být dokončena na přelomu 
letošního a příštího roku.

Džusy Tropicana koupila 
společnost PepsiCo v roce 
1998 zhruba za 3,3 miliardy 
dolarů. Výrobce prémiových 
džusů Naked pak získala o té-
měř deset let později za 150 
milionů dolarů.

Prodej džusů začal výrazně 
klesat na začátku tohoto 
tisíciletí, kdy se zvýšila obliba 
nízkosacharidové stravy. Ten-
to trend pokračuje, protože 
stále více rodin kupuje raději 
vodu nebo nízkokalorické ná-
poje. V USA spotřeba džusů 

dosáhla vrcholu v roce 2003, 
uvedla agentura AP.

Generální ředitel spo-
lečnosti PepsiCo Ramon 
Laguarta uvedl, že transakce 
umožní fi rmě soustředit 
se na její nynější portfolio 
rozmanitých produktů, 
včetně rozšiřování nabídky 
zdravějších svačin, nápojů 
s nulovým obsahem kalorií 
a produktů jako Soda Stream. 
/čtk/

PepsiCo se zbavuje 
upadající divize džusů
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