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Koniec roku bez fajerwerków



Rynek kryptowalut - koniec 
roku bez fajerwerków

Bitcoin zamyka rok na poziomie ok 3600 dolarów. O tej samej 
porze rok temu cena najpopularniejszej kryptowaluty
oscylowała wokół 15 tys. USD. Oznacza to spadek o ponad 76 
proc. wartości. Notowania tak nisko ostatnio były na przełomie 
listopada i grudnia, a wcześniej we wrześniu 2017 roku. 
Wielu inwestorów zastanawia się gdzie ukształtuje się 
średnioterminowy dołek. 



Kryptowaluty – raport tygodniowy

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

interwał H1, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna

Analiza techniczna: CFD BTCUSD

Bitcoin zamyka rok stosunkowo nisko. 
Ubiegłotygodniowe odreagowanie zostało zniesione 
w ponad 60 proc. Notowania zatrzymały się na 
jednym ze zniesień wewnętrznych Fibonacciego oraz 
na wsparciu wyznaczonym przez szczyty z 18 i 19 
grudnia. Wszystko wskazuje na to, że odbicie kursu z 
3150 USD do ponad 4200 USD było jedynie korektą 
wzrostową i cały czas mamy do czynienia z trendem 
spadkowym wyższego rzędu.  Podobna sytuacja jest 
na innych kryptowalutach takich jak Ethereum, Ripple
czy Litecoin. Wszystkie wymienione waluty cyfrowe 
26 grudnia zostały wycenione zdecydowanie niżej. Na 
każdym wykresie zauważalna jest luka bessy. 
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Analiza techniczna: CFD BTCUSD

Niewykluczone jednak, że odbicie 
na BTCUSD zapoczątkowane w II połowie grudnia 
potrwa 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 
przybrałaby swoją wielkością podobne rozmiary
do tej z okresu wakacyjnego.  Na wykresie dziennym 
widzimy, że zostało zbudowane prawe ramię 
potencjalnej formacji odwróconej głowy 
z ramionami. 

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

interwał D1, źródło: TMS Brokers aplikacja mobilna
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Wysokie obroty

WYKRES 3 : wolumen obrotów BTC oraz kurs Bitcoin, źródło: CryptoQF

20 grudnia przejdzie do historii. Tego dnia bowiem 
dzienny obrót Bitcoinem wyniósł 2 266 735 BTC, co 
stanowiło wartość niespełna 9 mld dolarów. Był to 
historyczny rekord. Porównywalnie wysoką liczbę 
odnotowano 7 grudnia. Wcześniej podobne 
wolumeny były rejestrowane w lutym 2018 roku. 
Wtedy jednak wycena Bitcoina znajdowała się na 
wyższym poziomie. Obroty wówczas były napędzane 
z powodu wyprzedaży cyfrowej waluty. To właśnie 6 
lutego zanotowano średnioterminowy dołek i 
pierwsze „dotknięcie” przez cenę strefy 5900 
dolarów. Wolumen obrotów jest jednak 
zdecydowanie wyższy niż w okresie „euforii”, kiedy 
cena sukcesywnie pięła się na coraz to wyższe 
poziomy. 



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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