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Odreagowanie rynku 
kryptowalut



Rynek kryptowalut
odreagowuje silną przecenę

Na kontraktach CFD opartych o cenę kryptowalut w ostatnich 
dniach znów powróciła zmienność a tym samym zrobiło się 
interesująco. Dla inwestorów krótkoterminowych 
(Daytraderów)  była to okazja do wejścia w rynek. Cena 
regularnie rosła a wykres ponownie pokazał jak powinien 
wyglądać modelowy układ trendu wzrostowego.



Kryptowaluty – raport tygodniowy

WYKRES 1 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD), 

interwał H1, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna

Analiza techniczna: CFD BTCUSD

Tydzień przedświąteczny przyniósł wzrost zmienności 
na rynku kryptowalut. Cena BTCUSD (kontraktu CFD 
opartego o cenę Bitocoina) regularnie rosła 
z poziomu 3150 dolarów (w poniedziałkowy poranek) 
do 4170 USD w czwartek. Sesja piątkowa przyniosła 
konsolidację notowań.  Obecny tydzień 
najpopularniejsza z kryptowalut kończy powyżej 4000 
dolarów, co stanowi poważny wzrost w porównaniu 
do dołka ustanowionego w pierwszej połowie 
grudnia. Kurs BTCUSD uformował klasyczny, 
krótkoterminowy trend wzrostowy. Na wykresie 
zamieszczonym obok widzimy wysoką regularność 
odzwierciedloną podobieństwem korekt spadkowych.  
Ostatnie spadki zatrzymały się na wsparciu 
horyzontalnym (wyznaczonym przez lokalny szczyt) 
oraz poziomie zniesienia wewnętrznego 50 proc. 
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Analiza techniczna: CFD BTCUSD

Na wykresie dziennym sytuacja nie wygląda tak 
optymistycznie. Obserwowane odreagowanie nie 
osiągnęło nawet poziomu 23.6 proc zniesienia 
Fibonacciego, które wypada w okolicach 4400 
dolarów. Niewykluczone jednak, że odbicie 
na BTCUSD może potrwać dłużej. Kluczowym oporem
jest w tym momencie poziom 5800 USD. Tam 
bowiem znajduje się  horyzontalny opór (wyznaczony 
przez dołki z lipca i sierpnia) oraz poziom 50 proc. 
zniesienia wewnętrznego. W ten sposób zbudowana 
korekta przybrała by swoją wielkością podobne 
rozmiary do tej z okresu wakacyjnego. 

WYKRES 2 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD), 

interwał D1, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna
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Analiza techniczna: CFD XRPUSD

O ile na rynkach akcji, czy też na rynku ropy naftowej nie ma 
mowy o przedświątecznym rajdzie, to potężnie wyprzedane 
kryptowaluty w tym czasie notują silne odbicie. Warto 
odnotować, że sentyment ich względem oderwał się od 
nastrojów panujących w notowaniach ryzykownych klas 
aktywów. 

W przypadku Ripple ma ono miejsce tuż ponad łagodnie 
nachyloną linią łączącą minima z sierpnia i września, która 
stanowiła ostatnie wsparcie przed tymi dołkami. Kurs 
wystrzelił maksymalnie o około 40 proc., ale notowania wciąż 
nie zdołały trwale i wiarygodnie zerodować kluczowej, 
szerokiej strefy oporu. Wyznaczają ją dno październikowej 
spadkowej korekty, lokalne maksimum z końcówki listopada 
oraz poziom 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego spadków z 
okresu listopad grudzień a dodatkowo wzmacnia 100 –
sesyjna średnia ruchoma. Dopiero zerodowanie tej strefy, 
równoznaczne z powrotem kursu ponad 0,40 byłoby w stanie 
zneutralizować dominującą, spadkową tendencję w 
notowaniach XRP/USD. Potencjalnie kolejnych oporów 
należałoby szukać w okolicach 0,4950.

WYKRES 3 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Ripple (XRPUSD), 

interwał D1, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna
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Po upływie miesiąca od podziału łańcucha bitcoin
cash (BCH), wciąż nie widać zwycięzcy starcia Bitcoin
Cash ABC i Bitcoin SV. Coraz bardziej widoczny jest 
przegrany konfliktu – rynek kryptowalut. Wojna w 
tym świecie, nazywana „Hash War”, zapoczątkowała 
spadki pozostałych tokenów, a pierwszą ofiarą była 
najpopularniejsza kryptowaluta – bitcoin, który 
równo rok temu notował rekordowe szczyty.

Bitcoin cash jest zaprojektowany w ten sposób, że co 
pół roku jego użytkownicy muszą wprowadzić 
aktualizację („fork”) ze zmianami zaprojektowanymi 
przez deweloperów działających w środowisku open-
source. Gdy deweloperzy i górnicy współpracują, 
wszystko przebiega bez większych problemów, a 
aktualizacja nosi miano „soft fork”. 
W przypadku utrzymującego się konfliktu na skutek 
zmian dochodzi do rozłamu łańcucha („hard-fork”), 
sytuacji obserwowanej 15 XI.

Na kryptowojnie tracą wszyscy

Cena bitcoin cash po szczycie 637 USD w listopadzie 
zanotowała 37-proc. spadek do 401 USD 14 XI, dzień 
przed planowanym forkiem. Po podziale BCHABC i 
BSV są handlowane na giełdach kryptowalut (m.in. 
Binance, Coinbase). Podczas pierwszych transakcji na 
giełdzie Binance, BCHABC sprzedawany był po 295 
USD, a BSV po 90 USD. Wraz z upływem czasu różnica 
cen ulegała zmniejszeniu, a 6 XII ceny się zrównały, 
przez krótki okres BSV był nawet droższy niż BCHABC. 

Aktualnie notowania BCHABC (na wielu giełdach 
ticker BCH) pozostają przy 80 USD, a BSV przy 70 USD 
- po 30 dniach wysokiej zmienności i drastycznych 
zmian w mocy obliczeniowej przypisanej do każdego 
z łańcuchów cena tych kryptowalut różni się jedynie o 
10 USD.
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Aktualnie konflikt pomiędzy dwoma ugrupowaniami 
przeniósł się ze sfery cyfrowej („hashwar”) do realnej 
gospodarki – liderzy grup skupiają się na pozyskaniu 
partnerów biznesowych. Pozytywne opinie od 
przedsiębiorców zyskuje zarówno łańcuch na którym 
opiera się BCHABC, jak również ten będący podstawą 
BSV. 

Nie zmienia to jednak ogólnej sytuacji na rynku 
kryptowalut – na skutek obaw o konsekwencje hard-
forka notowania bitcoina, a w ślad za nim całego 
rynek kryptowalut, rozpoczęły ruch w dół, napędzany 
negatywnym sentymentem panującym wśród 
inwestorów. W ciągu miesiąca cena bitcoina spadła o 
połowę, do 3150 USD (w poniedziałek 17 grudnia); 
podobny spadek zaliczyła kapitalizacja rynku 
kryptowalut (z 210 mld USD do 105 mld USD). 

Na kryptowojnie tracą wszyscy

Od początku roku stanowi to spadek notowań 
bitcoina o 77 proc. (od tegorocznego szczytu ponad 
81 proc.), bitcoin cash o 97 proc., a kapitalizacji rynku 
kryptowalut o 82,5 proc. (od szczytu w styczniu o 
ponad 87 proc.).

Coraz więcej ekspertów przewiduje koniec bitcoina, a 
pozytywne informacje ws. rozwoju technologii 
blockchain nie poprawiają sentymentu inwestorów. 
Warto jednak pamiętać, że w ujęciu procentowym 
bitcoin notował już podobne, a nawet większe spadki, 
które poprzedzały kolejny rajd i ustanowienie nowych 
rekordów notowań. Nawet jeśli tym razem będzie 
inaczej (a wcale tak nie musi być) to nie oznacza to 
końca technologii blockchain. 
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Po pęknięciu bańki internetowej pojawiły się nowe, 
bardziej dojrzałe firmy, które znalazły zastosowanie 
technologii przynoszące ogromne zyski – podobnego 
scenariusza oczekuje wielu ekspertów w przypadku 
blockchaina. Tyle, że jest to proces długoterminowy, a 
większość spekulantów chce szybkich, 
emocjonujących wzrostów – co prawie zawsze kończy 
się jeszcze szybszymi spadkami. Następująca po nich 
niechęć do kryptowalut może spowolnić wdrożenie 
stojącej za nimi technologii, mimo ogromnego jej 
potencjału.

Na kryptowojnie tracą wszyscy



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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