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Płaski początek roku



Rynek kryptowalut – płaski 
początek roku

Bitcoin początek roku zaczyna spokojnie. Notowania oscylują 
w okolicach 3800 dolarów. Znacznie lepiej ten tydzień wygląda 
w przypadku Ethereum. Notowania przekroczyły poziom 150 
dolarów i wyrównały maksima z końcówki roku. Wykresy 
Litecoina oraz Ripple podobnie jak Bitcoin kształtują się płasko 
i to one swoim kształtem przypominają najbardziej wykres 
głównej kryptowaluty.
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WYKRES 1 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD), interwał H4, 

źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna

Analiza techniczna: CFD BTCUSD

Bitcoin zaczyna rok 2019 niską zmiennością.  Po 
silnym odbiciu pod koniec grudnia o ponad 350 
dolarów, notowania zwolniły tempa. Odreagowanie, 
które miało miejsce 28 dnia poprzedniego miesiąca, 
wystąpiło w nieprzypadkowym miejscu. Cena nie 
zdołała przebić poziomu 61.8 zniesienia 
wewnętrznego Fibonacciego. Poziom ten to również 
dołek z końcówki listopada. Spoglądając na szerszą 
perspektywę, notowania w okresie listopad-grudzień-
styczeń zaczynają budować hipotetyczną formację 
oRGR, której realizacja   mogłaby spowodować 
wywindowanie ceny na wyższe poziomy i 
zredukowanie silnych spadków z połowy listopada. 
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Analiza techniczna: 
CFD ETHEREUM

Kontrakt CFD na Ethereum od początku stycznia kontynuuje 
wzrostową passę. Udowodnił to wyrównując niemalże szczyty  z 24 
grudnia. Poziom 158 USD jest tym samym lokalnym oporem dla ceny 
a przełamanie go powinno otworzyć drogę na wyższe poziomy.  

Na wykresie 15 minutowym, czyli dedykowanym inwestorom 
krótkoterminowym (Daytrader), obserwujemy wysoką regularność. 
W trendzie wzrostowym, rozpoczętym pod koniec ubiegłego roku, 
korekty spadkowe są podobnej wielkości oraz ich zakończenie 
wypada na zniesieniu 38.2 każdego impulsu wzrostowego. Również 
same impulsy wzrostowe są zbliżonej wielkości. Oznacza to, że rynek 
Ethereum jest obecnie wysoce techniczny. 

WYKRES 3 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Ethereum (ETHUSD), 

interwał M15, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna

WYKRES 2 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Ethereum (ETHUSD), 

interwał H4, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna
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Nowa giełda DX.Exchange

W najbliższy poniedziałek, tj. 7 stycznia, planowany 
jest start DX.Exchange – uregulowanej giełdy, która 
umożliwia wymianę kryptowalut oraz walut
fiducjarnych. Została ona oparta na rozwiązaniach 
technologicznych NASDAQ, dzięki czemu inwestorzy 
będą mogli dokonywać również handlu 
stokenizowanymi akcjami spółek.  Giełda działa w
Estonii. Dostępnymi walorami będą: dolar 
amerykański, euro, jen oraz funt szterling, 10 
najpopularniejszych kryptowalut oraz akcje gigantów 
technologicznych: Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, 
Intel, Baidu, Nividia, Netflix

W środę, 3 stycznia minęło 10 lat od pierwszej 
transakcji w blockchain Bitcoina. Wykopany został 
wówczas pierwszy blok (zero), który nazwano 
Genesis. Jest on wyjątkowy, ponieważ nie odnosi się 
do jakiegokolwiek innego bloku poprzedzającego go. 
Blok ten zawierał dane wejściowe. Każda następna 
transakcja w blokach sieci korespondowała z danymi 
wejściowymi poprzedzającego bloku. Osoba lub 
grupa ludzi, która stworzyła Genesis ukrywa się pod 
pseudonimem Satoshi Nakamoto. 

Minęło już 10 lat



Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje CFD i Forex oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego tez, CFD oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla 
wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego 
kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
(KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu 
kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
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