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Kryptoměny se minulý týden těšily pěknému oživení. Bitcoin poprvé za poslední 

čtyři týdny překročil hranici 7 000 USD. Ve středu dosáhla největší kryptoměna 

podle tržní kapitalizace 7 581 USD, za necelých 24 hodin posílila o 870 USD (+ 12 

%). Následovalo ethereum, které vyšplhalo na 514 dolarů, což představuje více než 

45 dolarů za den. Při celkovém pohledu se souhrnná tržní kapitalizace zvýšila o 

téměř 30 miliard dolarů a dosáhla 300 miliard dolarů, což je nejvyšší úroveň od 

poloviny června. 

Vzhledem k nedostatku čerstvých zpráv z kryptoprůmyslu zůstává důvod 

výrazného posílení nejasný. Existuje však mnoho nejasností, protože investoři 

čekají na rozhodnutí regulačních orgánů o klíčových tématech. Konkrétněji se SEC 

bude muset rozhodnout, zda schválí ETF bitcoin. Komoditní burza v Chicagu(CBOE) 

podala žádost o změnu pravidel, která by umožnila uvedení takového typu 

produktů. Očekává se, že SEC rozhodne 10. srpna; nicméně nelze vyloučit 

prodloužení o 45 dnů. Z technického hlediska se zdá, že cena bitcoinu dosáhla dna. 

Support na úrovni 5.922 dolarů (minimum z 2. února) byl 29. června prolomen, ale 

býci rychle získali převahu nad medvědy, když se cena vyšplhala zpátky. Zatím 

dokázal bitcoin prolomit rezistenci danou březnovým vrcholem sestupného kanálu, 

který se momentálně nachází kolem úrovně 7500 dolarů. Proražení této úrovně by 

otevřelo dveře směrem k 9180 dolarům (200 dkp); další oblast rezistence leží mezi 

9 795 a 10 000 USD (maximum ze 4. května a klíčová psychologická hranice). 

Ale pro obchodníky s kryptoměnami to nebyl jen dobrý týden, protože akcionáři 

společností kotovaných na burze, které souvisejí s „blockchain ekonomikou“, 

z růstu kryptoměn také profitovali. Cena DigitalX - australské softwarové 

společnosti, která poskytuje poradenské služby ICO, poradenské služby pro 

blockchain a vývoj softwaru souvisejícího s blockchainem - poskočila během 

prvních dvou dnů v týdnu o téměř 60 %. 

 

Vzestup bitcoinu podporuje s kryptem spojené akcieKryptoměny
  

Podobně cena akcií společnosti Block.One Capital, která vyvinula platformu EOS, 

vzrostla o 43 % poté, co tato kanadská společnost získala značnou investici od 

Petera Thiela, spoluzakladatele PayPalu, a  Jihana Wu, spoluzakladatele Bitmain. 

Ceny akcií společnosti Global Blockchain Technology, Hive Blockchain 

Technology a Creative Technology také posílily, zvýšily se o 30 %, 18 % a 12 %. 

Vzhledem k tomu, že celý krypto trh se nachází stále ještě v nejistotě, jsou 

ocenění firem, které mají jasné obchodní modely související s technologií 

blockchain, právě teď velmi zajímavé. Nicméně investoři by měli mít na paměti, že 

se jedná o vznikající průmysl a ne všechny tyto společnosti se prosadí. Stále je 

před nimi dlouhá a nerovná cesta, ale potenciální odměna stojí za riziko. 
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Bank of Canada (BoC) již podruhé v tomto roce zvýšila sazby, potvrdila 

silný ekonomický růst kanadské ekonomiky a přinesla CAD krátkodobou 

úlevu. Zatímco prognóza růstu HDP BoC zůstává v roce 2018 na úrovni 

+2 %, výhled se zlepšuje v horizontech 2019 a 2020 s odhady na úrovni 

2,20 % a 2,10 %, což potvrzuje pokračující posilování domácích výsledků. 

  

Květnové maloobchodní tržby v porovnání s předešlým měsícem 

meziměsíčně mírně vzrostly, odhad je 2 % (předtím -1,20 %) a pokračující 

zlepšení červnového výrobního PMI, který se nachází na historickém 

maximu, potvrzuje pozitivní ekonomický trend a nárůst inflačních tlaků na 

kanadské hospodářství. Inflace meziročně pokračuje v růstu, je v 

důsledku rostoucích cen benzinu a potravna 2,50 % (očekávání: 2,30 %), 

tím se posiluje pravděpodobnost třetího zvýšení sazeb do konce roku. 

  

Scénář dalšího zvýšení sazeb skutečně není zanedbatelný, protože 

současný vzestup USD/CAD od začátku roku (do současnosti + 4,80 %) 

by se vzhledem ke globálnímu obchodnímu napětí, Severoamerické 

dohodě o volném obchodu (NAFTA) a dalšímu zpřísnění měnové politiky 

Fedu (pravděpodobně po 26. září 2018) mohl ještě upevnit. 

Ohledně jednání o NAFTA se zdá, že Trumpův plán by spoléhal na 

realizaci dvou odlišných obchodních dohod s mexickou a kanadskou 

administrativou odděleně, ty by doplnily současnou dohodou NAFTA.  

Kanadští vyjednavači by tento plán s největší pravděpodobností odmítli, 

mexická strana by mohla mít zcela odlišný názor. Nově zvolený mexický 

prezident Andrés Manuel López Obrador je zatím otevřený diskusi s 

americkým protějškem. 

  
 

CAD Economy Solid - But Geopolitics Could Be DisruptiveEkonomika
  
Proto bez ohledu na zdravé základní ukazatele kanadské ekonomiky 
očekáváme, že obecný směr CAD zůstane silně závislý na výše zmíněných 
geopolitických událostech, jelikož samotné ekonomické údaje se zdají 
být pro podporu měny nedostatečné (to se potvrdilo jako pravdivé v 
předchozích obdobích). 
Navzdory nedávnému oživení loonie (CAD) se po nedávno zveřejněných  
ekonomických hospodářských výsledcích očekává, že USD/CAD bude 
pokračovat v růstu a přiblíží se pásmu 1.3200. 
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Proč? Blockchain, technologie, která stojí za bitcoinem, přitahuje 

pozornost a investice ze všech koutů světa. Tato technologie 

distribuované databáze vpadla na scénu v roce 2018, když svět konečně 

objevil její obrovský potenciál. Ačkoli tato technologie byla zpočátku z 

velké části špatně pochopena, kryptománie uchvátila všechny, protože 

růst cen kryptoměn přiměl investory zajímat se, o co jde. Více než 20 let 

po internetové revoluci se blockchain stává celosvětovou technologií, 

která zatřese širokou škálou průmyslových odvětví, jako je řízení 

dodavatelského řetězce, bankovnictví, obchod s nemovitostmi a dokonce 

i zdravotní péče. 

Co? V současné době je investování do kryptoměn jako počátky investic 

do startupů. Vzhledem k tomu, že tyto konkrétní startupy zvyšují kapitál 

nejen prostřednictvím tradičních kanálů, ale i prostřednictvím ICO (Initial 

Coin Offerings), nejsou kotované na tradičních burzách cenných papírů. 

Toto téma se proto zaměřuje na společnosti, které se pohybují kolem 

ekonomiky blockchain a vytvářejí většinu svých příjmů z tohoto odvětví. 

Téma zahrnuje společnosti, které působí v široké škále oblastí, jako je 

rizikový kapitál a investiční služby, těžba kryptoměn, krypto burzy, 

poradenství, vývoj softwaru a dokonce i výroba hardwaru. 

Výhody: : Stále jsme v raných fázích obrovské revoluce, která změní tvář 

mnoha průmyslových odvětví. Je jen otázka času, než se technologie 

distribuované databáze široce uplatní a získá pozornost, jakou si zaslouží. 

  
Blockchain certifikát je dostupný k obchodování na : 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

BlockchainObchodní náměty
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UPOZORNĚNÍ 
Přes veškerou snahu zajistit, aby citované údaje a analyzovaná data, z nichž tento dokument vychází, 
byly spolehlivé, není možné garantovat jejich správnost a společnost Swissquote Bank ani její dceřiné 
společnosti neodpovídají za případné chyby nebo opominutí, ani za správnost, celistvost nebo 
spolehlivost uváděných informací. Tento dokument nezakládá podstatou doporučení pro prodej a/ 
nebo nákup jakýchkoli finančních produktů a nelze jej považovat za návrh a/nebo nabídku ke vstupu do 
jakékoli transakce. Tento materiál je ekonomickou analýzou a není míněn jako investiční doporučení, 
návrh na obchod s cennými papíry nebo jakoukoli jinou investici. 
 
Každá investice zahrnuje určitou míru rizika, ale riziko ztráty při obchodování na mimoburzovních 
finančních trzích (Forex) je podstatné. Pokud uvažujete o obchodování na těchto trzích, měli byste si 
být tohoto rizika vědomi, abyste se před investováním dokázali kvalifikovaně rozhodnout. Předkládaný 
materiál nemá sloužit jako obchodní doporučení nebo strategie. Swissquote Bank se snaží pracovat se 
spolehlivými a ucelenými informacemi, ale netvrdíme, že jsou zcela přesné a kompletní. Není naší 
povinností informovat vás, pokud se názory nebo údaje uváděné v tomto materiálu mění. Ceny 
uváděné v této analýze slouží jen jako orientační informace a nepředstavují odhadovanou cenu 
cenných papírů nebo jiných finančních instrumentů. 
 
Tuto analýzu lze distribuovat jen za podmínek povolených platnou legislativou. Nic v této analýze 
nezakládá tvrzení, že kterákoli z obchodních strategií nebo doporučení odpovídají individuálním 
podmínkám příjemce a nejsou ani jinak míněny jako osobní doporučení. Tato analýza je zveřejněna 
výhradně k informačním účelům, nejedná se o reklamu a není míněna jako návod nebo nabídka ke 
koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních instrumentů v rámci jakékoli 
jurisdikce.

V souvislosti se spolehlivostí, úplností nebo přesností informací uváděných v tomto materiálu se 
neposkytují  žádné záruky, s výjimkou informací týkajících se Swissquote Bank, jejích dceřiných 
společností a poboček. Totéž se týká informací a přehledu o cenných papírech, trzích nebo vývoji 
uváděném v analýze. Swissquote Bank nezaručuje investorům zisk, nebude se podílet na zisku a 
nepřijímá zodpovědnost za případné ztráty. Investice zahrnují riziko a investoři by měli svá rozhodnutí 
činit prozíravě a uvážlivě. Příjemci této analýzy by ji v žádném případě neměli zaměňovat za uplatnění 
vlastního rozhodnutí. Všechny názory vyjádřené v této analýze slouží výhradně k informačním účelům, je 
možné je bez upozornění změnit a mohou se lišit od názorů jiných součástí Swissquote Bank nebo s 
nimi být v rozporu, pokud se liší v předpokladech a kritériích. Swissquote Bank neručí a nezodpovídá za 
žádné transakce, výsledky, zisky nebo ztráty vzniklé na základě této analýzy nebo jejích částí.  
 
Analytický tým uvádí, aktualizuje nebo stahuje zprávy výhradně podle uvážení Strategy Desk 
Swissquote Bank. Předkládaná analýza vychází z mnoha předpokladů. Různé předpoklady a východiska 
mohou vést k odlišným závěrům. Analytici zodpovědní za přípravu tohoto materiálu mohou čerpat 
podklady od pracovníků trading desk, sales a dalších oddělení za účelem shromáždění, syntézy a 
interpretace informací o dění na trzích. Swissquote Bank není povinna aktualizovat informace obsažené 
v analýze a nezodpovídá za žádné důsledky, zisky nebo ztráty vycházející z těchto informací jako celku 
nebo jejich části. 
 
Swisquote Bank výslovně zakazuje jakoukoli redistribuci tohoto materiálu jako celku nebo jeho částí 
bez písemného souhlasu Swissquote Bank a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli jednání třetích 
stran konané v tomto ohledu. © Swissquote Bank 2014. Všechna práva vyhrazena. 


