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Roky 2018 a 2019  
Ve znamení Bear Marketu 

V roce 2017 se zdálo, že krypto měny jsou nezastavitelné a porostou pořád dál. 

Dejme si příklad hodnoty Ethereum od 2.1.2017 do 2.1.2018. Na začátku roku byla 

cena kolem $5 až $10. Na konci roku 2017 už byla kolem $900. To je hodně slušné 

zhodnocení za jeden rok.  

Na konci roku 2019 je hodnota kolem $130. Což je stále pěkné pro investory kteří 

nakoupili za 10 dolarů. Ale pro ty co vstoupily do trhu na vrcholu krypto bubliny a 

platily například 800 dolarů za jeden ETH to představuje nemalou ztrátu pokud 

Ethereum prodaly. 

Na tomto krátkém příkladu lze vidět, že trh s kryptoměnami může v kratším 

horizontu přinést jak velké zisky tak i ztráty. Je to nový trh s mnoha příležitostmi, 

ale zároveň zde platí pravidlo mnohem více obezřetnosti než například na akciovém 

trhu. 

Je nutné důkladně analyzovat krypto projekty do kterých chce investor vstoupit a 

to z mnoha stran a kritérií.  

 

 

Roky 2018 a 2019 byly převážně obtížné pro investory do krypto měn. A to 
především proto, že následovaly ihned po roce 2017, který byl extrémně 
pozitivní. 



Rok 2020 
Bude to BULL nebo BEAR rok? 

Pojďme se nejdříve podívat na celkovou tržní kapitalizaci všech krypto měn v 

posledních 6 letech:  

Podle některých indícií to vypadá, že rok 2020 by mohl přinést očekávané 
vzkříšení krypto měn a mohl by se nazývat rok digitálních aktiv. 

Vidíme, že se toho tolik nedělo v letech jako 2014, 2015 a 2016. Rok 2017, jak již 

víme, byl plný spekulací a podvodných ICO projektů (Innitial Coin Offering). Roky 

2018 a 2019 prošly nutnou konsolidací a korekcí.  

Roky 2020 až 2025 můžou být opět velmi zajímavými rostoucími roky. Ale hlavní 

otázka před námi je: PROČ? 

Nespekulujeme jaká bude cena Bitcoinu po halvingu, který přijde v květnu 2020. 

Jsou zde důležitější faktory pro růst digitálních aktiv. 



Rok 2020 
Bude to BULL nebo BEAR rok? 

• Od roku 2020 mohou všechny německé banky nabízet krypto měny ve svém 

online bankingu zcela legálně. To znamená, že kdokoliv byl zvyklý nakupovat 

akcie přímo přes svůj účet v bance a vedl si tak akciové portfolio, může od roku 

2020 nakupovat krypto měny. Očekáváme, že další země budou následovat a 

tuto možnost bude mít více a více klientů bank. A to vše přináší vyšší likviditu, 

rozšíření  a zájem o krypto měny a tím i růst cen. 

• V Holansku banka ING oznámila, že bude poskytovat úložiště krypto měn od 

roku 2020. To znamená, že uživatelé se již nebudou muset starat o bezpečné 

uložení krypto měn sami, ale banka jim poskytne bezpečné uložení tak jako to 

dělá pro běžné měny a další portfolia. Opět očekáváme zvýšený zájem o nákup 

krypto měn.  

• Očekáváme, že tento trend bude pokračovat a přiměje US SEC, konečně, k 

činnosti vedoucí k regulaci krypto měn v USA.  

• Další trend který vidíme stále častěji je zvyšující se zájem o tzv. Staking. Neboli 

poskytnutí svých mincí ke konsenzu sítě a dostat za to předem určenou 

odměnu, například 5 či 6%. Což je velmi atraktivní pro někoho, kdo chce 

především spořit, vzhledem k velmi nízkým až záporným sazbám od centrálních 

bank. Řekněme, že někdo kdo byl zvyklý si průběžně spořit na bankovní účet a 

nyní dostává na spořícím účtu maximálně 1,5% a to při fixaci kapitálu na 1 či 2 

roky, bude mít možnost vydělat 6% ročně s nulovou dobou fixace kapitálu kde 

vyplácení úroku probíhá i 2krát za týden. Bude to pro něho atraktivní? Ano. A 

to velmi, pokud banky budou tuto možnost podporovat přímo v online 

bankovnictví. Případně bude lehké provést Staking přes prověřenou krypto-

měnovou burzu přímo z bankovního konta. Což přinese opět velký zájem o 

investice do krypto měn a růst cen.  

 

V roce 2020 přichází více velmi pozitivních zpráv a událostí pro digitílní aktiva. 



A co roky 2021 až 2025? 
Budou ve znamení růstu či poklesu? 

• Dalším zajímavým trendem je tzv. Tokenizace. Vidíme zde velký potenciál a to 

především v poskytnutí likvidity spoustě aktuálně ne zcela likvidním aktivům 

(nemovitosti, umělecká díla a dokonce i zlato). A dále umožnit investovat i 

investorům s velmi omezeným kapitálem. Aktuálně je zde několik výzev a to 

především z pohledu práva a regulací. Rádi bychom viděli více aktivity v oblasti 

tokenizace nemovitostí. Kde by bylo možné si zakoupit malou část například 

pronajímaného bytu či bytového domu a získat tak podíl z pronájmu. A to i při 

malé investici jako 100.000 Kč. V následujících letech vidíme další příležitosti v 

oblasti tokenizace akcií a dalších finančních instrumentů. 

• V roce 2020 a dalších letech se dočkáme také první digitální měny či digitálních 

měn od centrálních bank. První takovou je Čína. Proč je to důležité? Znamená 

to, že i ty hlavní finanční instituce berou digitální aktiva vážně a vidí v nich 

budoucnost. Což opět přispěje k masovějšímu rozšíření krypto měn a jejich 

růstu. 

 

Podle zpráv přicházejících od IMF (Mezinárodní měnový fond) a od ECB 
(Centrální evropská banka) to vypadá, že s digitálními měnami a aktivy se 
bude v budoucnu více a více počítat a pracovat. 



A co roky 2021 až 2025? 
Budou ve znamení růstu či poklesu? 

Tento obrázek jste již pravděpodobně 

viděli. Ukazuje hodnotu jednotlivých trhů 

jako je zlato, akcie, nemovitosti.  

 

Když se podíváte úplně nahoru na malou 

tečku, je to hodnota trhu všech krypto 

měn v porovnání s ostatními trhy. Ano, je 

to velmi malá hodnota.  

 

Není zde žádné pravidlo, že trh s krypto 

měnami musí dosáhnout hodnoty 

například trhu s akciemi.  Pravdou ale je, 

že jakmile se usnadní a zpřístupní trh 

krypto měn více investorům i z řad 

korporací, hodnota trhu krypto měn bude 

narůstat. 

 

Existují i teorie, jak by bylo možné vyřešit 

stále narůstající zadlužení zemí pomocí 

digitálních aktiv. Víme, že dluhy zemí jako 

USA, Čína či Itálie jsou nesplatitelné v 

našich běžných měnách jako dolar či euro. 

Ale je teoreticky možné je splatit za 

pomocí správně zvolené krypto měny či 

měn. Potom by cena takovéto krypto 

měny narostla na velmi vysokou hodnotu.  

 

Je proto moudré být na takovouto životní 

příležitost připraven a sestavit si kvalitní 

investiční portfolio krypto měn, které 

dává smysl.  



A co roky 2021 až 2025? 
Budou ve znamení růstu či poklesu? 

Pokud chcete investovat do krypto měn, položte si jednu hlavní otázku: „Proč se 

chystám dát peníze zrovna do této krypto měny?“ 

 

Možná se teď ptáte, na oblíbenou otázku: „ Jaká bude cena bitcoinu v letech 2020, 

2021 a 2022 ...?“ 

 

Pravdou je, že to nikdo neví. Nicméně, stejně uděláme predikci pro následující roky. 

Ale ne pro bitcoin, jelikož do této krypto měny neinvestujeme.  Jsou zde mnohem 

lepší a smysluplnější krypto měny do kterých můžete investovat. 

 

Naše širší budoucí předpověď je, že na precizně vybraných krypto měnách, 

můžeme v následujících letech vidět až 10krát ATH (All Time High) cenu. Budou zde 

nové krypto měny kde hodnota rychle naroste ale i spadne. Budou se opakovat tzv. 

Pump and Dump akce, kdy se cena vybrané měny uměle vyšroubuje nahoru 

velkými hráči a potom rychle prodá.  

Věříme ale, že převládnou ty krypto měny, které řeší skutečné dnešní problémy a 

budou ve skutečném finančním světě používány a tím pádem naroste i jejich 

hodnota a cena. 

 

 

Věříme, že nadcházející roky mohou přínést velmi zajímavé investiční 
příležitosti na krypto měnovém trhu. Umíme si představit, že právě roky 2020 
až 2025 mohou být obrovskou příležitostí pro mnoho menších investorů k tzv. 
cestě rentiéra. Tedy dosažení svých investorských cílů a dostatečného 
pasivního příjmu.  



A co roky 2021 až 2025? 
Budou ve znamení růstu či poklesu? 

Pokud vybraná krypto měna měla ATH = 20 Kč na konci roku 2017 a má reálné 

případy užití, silné partnery a existující produkty. 

 

Můžeme vidět až 10krát ATH v následujících 3 až 5 letech. A to z mnoha důvodů, 

některých již dříve zmíněných v tomto ebooku.  

 

Pokud ATH cena byla 20 Kč a nyní po dvou letech klesajících cen je cena 2 Kč 

dostaneme za 400.000 Kč celkem 200.000 mincí krypto měny. 

 

Pokud například v roce 2024 krypto měna dosáhne 10krát ATH což je 200 Kč, 

budeme moci naše portfolio prodat v hodnotě 40.000.000 Kč.  I kdyby se 10krát 

ATH nepodařilo dosáhnout, a překonali jsme ATH jen 2krát, stále by to bylo velmi 

slušné zhodnocení na částku 8.000.000 Kč.  

 

100krát znásobit naši investici je rozhodně motivující faktor. Může se tento scénář 

stát? Ano může a již se v historii stal. Stane se skutečně znovu? To zatím nikdo neví. 

 

Každopádně, velké rozšíření krypto měn a digitálních aktiv přichází a vše 

nasvědčuje tomu, že se tak stane v následujících 5 letech. Proto si myslíme, že je 

velmi zajímavé určitou část svého investičního portfolia vést také v precizně 

vybraných krypto měnách následujících několik let pokud ne hned celou dekádu. 

 

 

Pojďme se podívat na rychlý příklad, co to znamená, 10krát ATH. 



Budeme rádi pokud s námi 
zůstanete v kontaktu a 

třeba společně navážeme 
spolupráci. 

Kde se můžeme potkat naživo:  

Praha, Pardubice (Česká Republika),  Düsseldorf (Německo) , případně dle 

dohody 

petr@digitalassetscapital.eu, david@digitalassetscapital.eu 

 

+49 151 151 121 31 (Petr), +420 773 584 165 (David) 

Můžete nás kontaktovat v Češtině a You can contact us also in English. 
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