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Raport tygodniowy - kryptowaluty

Kryptowaluty: najważniejsze wydarzenia tygodnia

Zmiana tygodniowa (dane na dzień 16.11.2018 godz. 12:00)

BITCOIN - 12.27 %
RIPPLE - 5.12 %
ETHEREUM - 14.82 %
LITECOIN - 16.92 %
BITCOIN CASH - 33.37 %

• Rynek kryptowalut odnotował znaczną wyprzedaż na skutek obaw o
konsekwencje najnowszego „hard-forka” Bitcoin Cash (BCH). Brak porozumienia
wewnątrz społeczności BCH doprowadziło do rozłamu łańcucha kryptowaluty, a
dalsza jej przyszłość pozostaje nieznana. Niepokój budzi możliwość agresywnego
konfliktu, który może mieć fatalne zakończenie dla dotychczasowych entuzjastów
Bitcoin Cash.

• Notowania Bitcoina (BTC) spadły do 5200 USD na skutek wyprzedaży panującej
na rynku kryptowalut. Konflikt zapoczątkowany przez hard-fork BCH może
skutkować przełączaniem mocy (tzw. ‚hash power”) z BTC na BCH wśród
operatorów pooli wydobywczych (Bitcoin.com ogłosił ten ruch w czwartek). Może
to skutkować spadkiem mocy BTC w krótkim okresie, a to prowadzi do trudności
z szybkim wydobywaniem bloków i spowolnieniem sieci, co odbije się negatywnie
na cenie Bitcoina, a w powiązaniu z nim na całym rynku kryptowalut.

• W wywiadzie dla Bloomberg TV prezes Ripple Brad Garlinghouse rozwiewa plotki
o współpracy z SWIFT. W swojej wypowiedzi idzie o krok dalej stwierdzając, że
spółka nie chce działać równolegle do wspomnianej instytucji, ale planuje ją
zastąpić. Jednocześnie na skutek wyprzedaży na rynku XRP (Ripple) awansuje na
drugie miejsce wg kapitalizacji rynkowej, wyprzedzając Ethereum (ETH).

Wykres 2. CFD Ripple, interwał 4 godzinowy
Źródło:  TMS Connect, MT5

Wykres 1. CFD Bitcoin, interwał dzienny
Źródło:  TMS Connect, MT5
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Bitcoin Cash: nadeszła wojna?

• W czwartek 15 XI, około godziny 17:40, rozpoczął się „hard-fork” Bitcoin Cash (BCH). Planowane ulepszenie podzieliło społeczność BCH,
prowadząc do rozłamu łańcucha kryptowaluty, a wśród społeczności krążą obawy odnośnie niespotykanej dotychczas wojny pomiędzy dwoma
frakcjami.

• Bitcoin Cash jest kryptowalutą, która oddzieliła się od głównego blockchaina Bitcoina w sierpniu 2017 r. Projekt oddzielił się po kontrowersyjnej
zmianie Bitcoina polegającej na zwiększenie limitu rozmiaru bloku. Niektórzy uważają BCH za „prawdziwego Bitcoina”. W momencie oddzielenia
zaplanowano, że co pół roku będzie następowało ulepszenie blockchaina kryptowaluty, tzw. "hard-fork". Aktualizacja z 15 XI spowodowała kolejne
rozdzielenie się łańcucha.

• Podział kryptowaluty nastąpił na skutek konfliktu między Bitcoin ABC, którzy nie postanowili nie wprowadzać radykalnych zmian w BCH (mają
wsparcie głównych giełd kryptowalutowych, m.in. Binance i Coinbase), i nChain, na czele którego stoi Craig Wright. Wright wprowadził zmiany
oprogramowania o nazwie „Bitcoin Satoshi’s Vision” (Bitcoin SV), którego celem jest przywrócenie oryginalnego protokołu Bitcoina, wersji 0.1.0 z
2009 r.

• Chociaż większość giełd kryptowalutowych wspiera Bitcoin ABC to pojawiają się obawy o preferowanie konkurencyjnej aktualizacji przez
„górników”. Wright oficjalnie zapowiedział, że będzie robił wszystko co w jego mocy by zapewnić, że tylko „jego” łańcuch przetrwa. Może to
prowadzić do swego rodzaju cyfrowej wojny, tzw. „hash war”, czego obawiają się inwestorzy. Skutkiem sporu może być zarówno dominacja jednej
ze stron konfliktu i całkowite wyparcie drugiego łańcucha, jak i współistnienie obu wersji bądź ich wspólne zniszczenie na skutek brutalnej walki.
Potencjalne scenariusze sprawiają, że większość inwestorów z niepokojem obserwują dalszy rozwój sytuacji.

Wykres 3. CFD BCH (Bitcoin Cash), interwał 4 godzinowy
(Notowania zostały wstrzymane w momencie 

rozdzielenia łańcucha)
Źródło:  TMS Connect, MT5
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ANALIZA TECHNICZNA

BITCOIN
Notowania Bitcoina znajdują się przy 5520 USD; gwałtowny spadek ceny w tym
tygodniu sprawił, że przez moment kryptowaluta sprzedawana była po 5200 USD,
najtaniej od X 2017. Przy wspomnianym minimum (5200) pojawiło się silne
wsparcie (notowania błyskawicznie odbiły się od 5200 i wzrosły powyżej 5500,
gdzie aktualnie się utrzymują), a dodatkowo poziom pokrywa się ze zniesieniem
Fibonacciego 0,786 wzrostu od wybicia 1300 (V 2017) do historycznego
maksimum powyżej 19500 (17 XII 2017). Można przypuszczać, że w najbliższym
czasie spadki zostały powstrzymane, jednak potwierdzeniem tej tezy byłoby
przełamanie linii trendu spadkowego trwającego od V 2018. Zanim to nastąpi
wcześniej oczekiwać można oporu przy 6000 (lokalne min. VI-X), dodatkowym
utrudnieniem będzie strefa 6400-6500, gdzie notowania konsolidowały się w
ostatnich miesiącach (IX-X). Po odwróceniu trendu kolejne opory stanowią 7500 i
8250 (zniesienie Fibonacciego 0,618). W przypadku nieoczekiwanej kontynuacji
spadków wsparcie stanowić będą 4400 (lok. max. VIII-X 2017), 4000 (lok. min.
VIII-IX 2017) i 3400 (zniesienie Fibonacciego 88,6). Wykres 4. CFD Bitcoin, interwał dzienny

Źródło:  TMS Connect, MT5

RIPPLE
Gwałtowna wyprzedaż nie ominęła Ripple (XRP), którego strata jest jednak
niewielka w stosunku do pozostałych kryptowalut, w efekcie czego XRP awansuje
na drugie miejsce wg kapitalizacji rynkowej, wyprzedzając Ethereum (ETH).
Ponadto XRP neguje połowę spadku w momencie, gdy notowania pozostałych
kryptowalut wciąż je kontynuują. Chwilowy opór napotyka przy 0,475,
pokrywający się ze zniesieniem Fibonacciego 0,50. Dalsze wzrosty będą
utrudnione przez strefę 0,495-0,50, przy której znajduje się nie tylko
dotychczasowe wsparcie, ale również linia trendu spadkowego i zniesienie
Fibonacciego 0,618. W przypadku wykazania siły i pokonania wspomnianej strefy
późniejszych trudności można się spodziewać przy poziomach oporu
pokrywających się z kolejnymi poziomami Fibonacciego: 0,525 (0,786; lokalne
min. 6-7 XI), 0,543 (0,886; lokalne max. 6 XI) i 0,563 (max. XI). Ewentualne,
dalsze problemy na rynku kryptowalut, skutkujące przełamaniem poziomów
wsparcia przy 0,453 i 0,44 oraz kontynuowaniem spadku poniżej 0,385, mogą
prowadzić do testowania kluczowych poziomów z VIII-IX (0,35; 0,33; 0,31).

Wykres 5. CFD Ripple (XRP), interwał 4 godzinowy 
Źródło:  TMS Connect, MT5



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.

Prezentowany raport jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i, choć sporządzony został na podstawie wiarygodnych źródeł
informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. Dystrybucja raportu ogranicza się do klientów, z
którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych
udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i
jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanym raporcie o ile przy ich przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje
dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej,
konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części
„zastrzeżenia”.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę i zacznij inwestować w kontrakty CFD oparte o 
cenę kryptowalut w Domu Maklerskim TMS Brokers.

Handluj bez prowizji. Spread na Bitcoin (BTCUSD) od 10 dolarów!

Zainstaluj platformę demo i wykonaj pierwsze transakcje.

Więcej o tych instrumentach przeczytasz tutaj: 
www.tms.pl/oferta/kryptowaluty

https://www.tms.pl/oferta/instrumenty_bchusd_bitcoin_btcusd_ethusd_ltcusd_xrpusd

