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KKRESKARESKA

BTC

BTC PLN długoterminowo

Widać na wykresie kilka poziomów wsparcia/oporu, systematycznie
pokonywanych. Kilka pominąłem dla jasności. Z nam bliższych oko-
lice 10 k$ (tak jest wyceniany w obrocie, wahania dolara zamazują
trochę, ale niewiele) i 5 k$. To było tak niedawno… Właściwie nale-
żałoby rysować to w skali wykładniczej, na której wyraźnie wychodzi
charakter całej imprezy i z którego obrazu można wysnuwać wnioski
co do długości poszczególnych fal, tyle że mocno ryzykowne.

Fale  te  odpowiadają  cyklom  euforii/pompowania  naprzemiennie  z
paniką/wyciszeniem. Po każdej przychodzi następna, popychając pop-
rzeczkę w górę i nie jest to magia, tylko całkiem racjonalny schemat
promocji, masowej adopcji kryptowalut w drodze do pieniądza cyfro-
wego. Jest to temat sam w sobie, ograniczę się zatem do tego wnios-
ku: każda kolejna fala przynosi szerszą akceptację, kapitalizację ope-
racji wszelakich oraz kolejne piętro rozwoju technologii oraz powią-
zanej infrastruktury finansowej, bankowej i komputerowej, czyli fin-
tech po prostu. To kolejne piętro, istniejące i pracujące realnie, stano-
wi bezpieczną podstawę na czas paniki i ciszy, trwającej po kilka lat
nawet, bo ono cały czas sobie pracuje i się powoli szybko rozwija…

Do czasu kolejnej euforii, której wczesne symptomy zarejestrowałem
przed rokiem i dałem o tym znać. Popatrz na prawo. Co tam widzisz?
Klasyczną  ściankę  wykładniczą,  znaną  z  pionierskich  czasów,  gdy
BTC był wart kilkadziesiąt dolców. Dziś jest tysiąc razy droższy. Czy
obroty tyle wzrosły? Mniej więcej. Ale wspinaczkowa zabawa zaw-
sze się kończy ostrą korektą i to nas nie ominie. Kiedy? Na razie nie
widać jej symptomów, ale trzymamy ręce na pulsie i oczywiście damy
znać – jeśli naturalnie takowe wystąpią, a przecież zdarzają się czarne
łabędzie…

Że tak właśnie jest widać chociażby po niebywale płytkiej korekcie z
giełdowego tantrum w USA z  końca  lutego  oraz  świeżego lęku  o
zakaz  krypto  w Indiach  i  Rosji,  co  się  właśnie  objawiło.  Dziwnie
słabo. Dlaczego? Bo euforia trwa i trwa mać. Niemniej ścianka budzi
respekt (szacun znaczy), chyba że spojrzysz na nią z falowo-wykład-
niczej perspektywy. Z niej jeszcze nie pora na sprzątanie. A kiedy?

Tu opinie są różne. Moja prognoza na ten rok to 100k $+, a teore-
tyczny  zasięg  obecnej  fali  wynosi  250-400  k.  Wyglądam więc  na

konserwatystę. Wytłumaczeniem jest to, że to prognoza z grudnia, a
będzie korygowana tej wiosny, po Wielkiejnocy, wymaga to dłuższej
kontemplacji. Rośnie szansa na napompowanie do 250 w tym jeszcze
roku. Wiem że to brzmi zawadiacko, ale jeszcze za wcześnie, aby to
rozstrzygać. Kierunek zatem póki co jest znany i szkoda nerwów na

daytrading.  Jedziemy  do  góry  z
przygodami. 

Najnowsza  przygoda  nazywa  się
rotacja w kierunku ETH i szerzej
de-fi,  piszę  o  tym dalej.  Co jest
istotnego z punktu widzenia stra-
tegicznego,  to  pozytywnie  zdany
przez bitcoina (z niewielkim awa-
nsem)  egzamin  maturalny.  Co
przez to rozumiem? Groźnie wy-
glądająca wiosenna korekta, która
skończyła się na kilku grzmotach. 

Jest to na początku maja już jasne,
choć  rotacja  trwa  w  najlepsze.
Wniosek?  Aż  dwa.  Pierwszy  to
ten,  że  „dziadek”  bitcoin  ma  się

dobrze  i  jest  rześki,  a  nawet  biega.  Drugi,  że  jego  wnuczki  także
zaczynają  biegać –  i  to  bardzo  żwawo! -  ale  to  wcale  nie  kończy
kariery dziadka, przynajmniej na razie, bo ewidentnie ją wzmacnia i
utrwala. Trzeci wniosek dorzucam gratis, choć jest całkiem nieoczy-
wisty. Otóż taki charakter rotacji moim zdaniem przesądza o tym, że
obecna fala – z aktywnym, spektakularnym udziałem wnuczków bit-
coina dopiero się  rozwija,  jakkolwiek nie  chce ci  się  w to jeszcze
uwierzyć, tym niemniej na wykresie stoi to zielono na niebieskim i
czarno na białym. Jak byk nota bene. Bull market. Dopóki trwa, nie
martw się że zdechnie. To jest odwrotna strona niedźwiedzia, który
trwał ładnych parę lat. Tak długo, że większość przestała wierzyć, że
byk niczym feniks odrodzi się z popiołów i będzie znów rządził. No
to rządzi. Oczywiście nic nie może wiecznie trwać, ale znów: co ma
trwać, to trwa mać! Taka zielona nać. Kiedy przyjdą oznaki odwrotu,
to jak mawiał Pawlak:  ty  się  nie  bój,  już będą wyraźne i  je  sobie
omówimy. A tymczasem wiosno trwaj.

Wiosenne radości przerwała kolejna w serii długoterminowa korekta,
czyli  rytualne  kryptotrzepanie  słabych  rąk.  Można  z  jego  uważnej
obserwacji wyciągnąć kilka bardzo istotnych obserwacji i wniosków.

1. Niezależnie co korektę wywołało – hossa była już na tyle dojrzała,
że „należała się” - istotni rozprowadzający na rynku, na czele z
bankami centralnymi Indii, Chin i Elonem Muskiem, po haśle z
pamiętnego wywiadu Petera  Thiela,  wyprowadzili  bezpreceden-
sową kampanię FUD przeciwko bitcoinowi.

2. W trakcie dynamicznego zjazdu fundusze inwestycyjne skupowa-
ły, w efekcie wszystkie wyszły z korekty z powiększonym portfe-
lem.

3. Pozycja BTC systemowo nie została zagrożona, a ETC mocno się
podbudowała.

4. Gdy rynek doszedł do „linii śmierci”, grożąc przełamaniem długo-
terminowej linii  hossy,  do działania propagandowego przystąpi-
li… ci sami gracze, którzy korektę nakręcali, z Muskiem na czele,
który odszczekał swe niedawne zarzuty, a na dowód tego zwołał
nawet coś w rodzaju bitcoinowego konsylium, zatwierdzającego
„zielony charakter” BTC, którego kopanie wcale nie spożywa tyle
energii,  ile  podawano jako koronny argument  zaledwie tydzień
wcześniej.

Informacje sygnowane zezorro.blogspot.com oraz zezowaty zorro, ZZ, są chronione prawem autorskim (C) – rozpowszechnianie zastrzeżone - stanowią wyraz
osobistych, nie powodowanych jakimikolwiek kontaktami biznesowymi z bankami, frmami PR, emitentami i innymi uczestnikami rynku fnansowego, przekonań
autora. Zaangażowanie osobiste w omawiane instrumenty / frmy / produkty jest każdorazowo explicite wskazane, jeśli występuje (disclaimer).

Wskazówki, sugestie i porady co do kierunku rynku, należy traktować jako prognozę, rzetelną, ale niezupełną, podlegającą błędom oraz późniejszym korektom.
Odpowiedzialność za skutki podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie inwestor.

http://zezorro.blogspot.com/
http://zezorro.blogspot.com/
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Wnioski z powyższego wyciągnąć nietrudno po chwili zastanowienia.

1. Prywatne krypto póki co mają się rozwijać, a przypilnują tego same
banki centralne. Hossa nie jest zagrożona.

2. Wiosenna rotacja może po mocnym trzepaniu być spokojnie kon-
tynuowana dalej, przy czym spodziewałbym się o wiele mocniej-
szego, a później spektakularnego odbicia DeFi, które między nami
konsekwentnie w swoich gemach polecamy. To jest trend wiodący
tego lata. Wątpliwości co do jej przyszłości właśnie się rozwiały,
otwierając drogę do półrocznej, a minimum kwartalnej aprecjacji. 

3. Wielce wymowne „ratowanie” wizerunkowe po dojściu do kluczo-
wego  wsparcia  jest  silną  gwarancją,  że  miliardy  inwestowane
obecnie w masowe zastosowania krypto,  z defi  na czele,  przy-
niosą godziwy zarobek, a z pewnością nie zostaną wyrzucone na
śmietnik.

Podwójnego trzepania najwyraźniej było za mało i potrzebna była z
jakiś powodów chińska dogrywka. Ta zasadniczo potwierdziła twarde
denko korekty majowej (wbrew malkontentom), ale pogrzebała także
nasze nadzieje  na spokojne,  ale  wyraźne odbicie.  To chyba będzie
troszkę później, ale za to dynamiczne. Ta korekta chyba stanie się naj-
bardziej byczą w historii, bo przemawiają za tym czynniki techniczne
– rezygnacja ulicy – jak fundamentalne – duże fundusze zwiększyły
zakupy na spadkach, upatrując w nich okazji. Oczywiście dziś w to
nikt nie wierzy. Zarówno BTC jak i ETH utrzymały swe minima – i to
pomimo  wielkiego  naporu,  bo  chińskie  trzęsienie  ziemi  naprawdę
było potężne. Jednym zamachem Pekin pozamykał 20 czerwca wszy-
stkie chińskie kopalnie BTC, a stanowią one światową większość, i
także  konta  bankowe  coinowych górników w największym banku.
Krok  zaiste  desperacki,  wskazujący  na  tajony  dotychczas  zamiar
eliminacji prywatnych krypto z obiegu. 

Moim zdaniem Chiny pokazały swe karty zbyt szybko, bowiem pow-
szechna akceptacja bitcoina w Chinach ewidentnie sprzyja promocji
e-yuana, ale najwyraźniej politbiuro jest innego zdania, delegalizując
na razie wydobycie bitcoinów, a wkrótce być może prywatne krypto
w ogóle. Strach przed tym drugim stał się motorem paniki, bo tak jak
kroczą Chiny, tak pójdzie Azja. Osobiście z tym akurat się nie zga-
dzam, bo ujawniona wrogość do krypto chińskich komunistów zadzia-
ła ostrzegawczo na kraje regionu, i tak obawiające się supremacji e-
yuana, a także przyspieszy działania Amerykanów w tym zakresie. 

Spodziewam się więc w ramach i w wyniku tej wojny walutowej w
przestrzeni cyfrowych walut przyspieszenia amerykańskich prac nad
CBDC (e-dolar) oraz wysypu pozwoleń na fundusze krypto plus polu-
zowania na nie ograniczeń systemowych (pozwolenia bankowe itp.)
Dlaczego?  To akurat  najłatwiej  przewidzieć,  bo  stało  się  jasne,  że
Chińczycy traktują e-yuana jako broń, dokładnie tak samo jak USA
traktują swego dolara, a skoro przyszłość należy do CBDC, co już
ostatnio postanowiono, to  Chiny wygrywające wyścig ze swoim e-
yuanem nie mieszczą się w planach USA. Jak zatem te zareagują?
Wykorzystując pomysłowo to, w czym są mocni: przewadze technicz-
nej, instytucjonalnej i finansowej w prywantych krypto, których jak
widać boją się czerwoni Chińczycy. 

BTC jako broń w wojnie walutowej? Ależ jak najbardziej – i wiemy
to z kompetentnych ust Petera Thiela, od wywiadu z którym zaczęło
się to arcyciekawe pasmo wiosennej korekty. Nie było to jak widać z
ciągu  wydarzeń  przypadkiem.  Że  będzie  na  odwrót,  to  znaczy  że
bitcoin staje się bronią finansową w rękach dolarowych, a miał być
poprzez  górników bronią  chińską,  nic  nie  zmienia  w  sensowności
diagnozy. Chiny górników wyrzuciły i polaryzacja świata krypto na
przestrzeń chińską i zachodnią jest teraz nie tyle naturalna, co wręcz

nieunikniona. Nie da się w trakcie trwającej w najlepsze walutowej
wojny  zapomnieć  o  prywatnych  krypto,  zwłaszcza  gdy  Chińczycy
chcą narzucić dominację e-yuana. Czyli BTC z waluty uniwersalnej,
światowej,  staje  się  walutą  „zachodnią”,  a  stąd  do  chińskiego
Peweksu już tylko krok.  No bo że w jakiś sposób Chińczycy będą
transferowali swe oszczędności na zachód to pewne. W szybko zbliża-
jącym  się  świecie  cyfrowego  juana  jak  to  zrobią?  Tylko  poprzez
prywatne  krypto  –  bicoina!  Nie  spodziewałem  się  wprawdzie  tak
szybkiej realizacji przepowiedni o cyfrowym peweksie, ale chyba tak
właśnie się dzieje. 

Tak między nami bezpośrednim powodem nagłego zamknięcia kopal-
ni bitcoinów w Chinach były zauważalne braki w systemie energety-
cznym za sprawą kłopotliwego, a wielce zagadkowego zatrzymania
siłowni jądrowej, bliskiej jednego z największych chińskich portów.
Port ten, rzekomo z powodu covida przestał funkcjonować, wywołu-
jąc zator kontenerowców większy od sueskiego. Czekają nas kolejne
przerwy w dostawach itp. Najważniejsze zaś, a starannie ukrywane
jest otóż to, że władze zasłaniając się epidemią chciały ukryć niepoko-
jący wzrost promieniowania w atmosferze, wywołany awarią elektro-
wni. Wojna hakerów? Przypuszczalnie, ze stuxnetem w ręku… 

Tak czy siak wzrost napięcia między USA i Chinami w ramach wojny
walutowej i innych zmagań strategicznych w świetle e-yuana jest bar-
dzo bycze dla bitcoina, przynajmniej na tym etapie, gdyż dziś jest on
potrzebny nie  tylko jako instrument  udanego wdrożenia  cyfrowego
dolara i w ogóle jakiegoś podolarowego porządku CBDC, co znów
powtórzę  tej  wiosny  ostatecznie  postanowiono w gronie  G-20,  ale
także  jako  najlepsza  broń  świata  zachodu  przeciw  e-yuanowi,  co
właśnie postanowiono na szczycie G-7. Być może nie nadążasz już za
tymi  wszystkimi  szczytami,  to  ci  zdradzę,  że  jego  zasadniczym  i
bodaj jedynym celem było zebranie wszystkich krajów zachodnich w
zgodnej  opozycji  do  Chin  (i  pobocznie  Rosji),  jako  strategicznych
rywali  gospodarczych i  ideowych.  Inaczej  mówiąc USA scemento-
wały  ponownie  porządek  NATO-wski  pod  amerykańską  batutą  do
konfrontacji  z  Rosją  i  Chinami,  otwarcie  kontestującymi  porządek
dolarowy. 

Świat zachodu milcząco zgodził się na G-7, że nowy porządek CBDC
będzie jakąś kontynuacją obecnego, dolarowego, zatem konfrontacja i
walka jego z e-yuanem stała się nieunikniona.  Zapewne było to co
najmniej poboczną przyczyną nomen omen wykopania chińskich gór-
ników z Chin, bo nie może być przecie tak, że Chińczycy będą produ-
kować Amerykanom finansową broń przeciwko e-yuanowi ;-) Natu-
ralnie siłą rzeczy jest to obraz uproszczony, tym niemniej co do zasa-
dy jestem pewien prawidłowy, a to – z wielu powodów zasadniczych
wyłuszczonych powyżej – jest maxi bycze dla bitcoina, przynajmniej
w naszym kręgu gospodarczym. Zwłaszcza ta milcząca, ale przecież
całkowicie już jasna decyzja nie tylko o „tolerowaniu” prywatnych
krypto w obiegu, ale ich promocji i użycia do tworzenia nowego sys-
temu finansowego,  zachodniego,  w opozycji  do chińskiego,  co już
stało się wyraźne.

Jeśli zaś chodzi o sam wykres, to bitcoin wykasował swe wzrosty z
2021, zatrzymując się ponownie na twardym denku oraz jednocześnie
na granicy trendu długoterminowego. Wprawdzie niektórzy przebąku-
ją, że ją już przełamał, ale to ciąg dalszy FUD. Aż dziw bierze, że
bitcoin to wszystko wytrzymuje i się jeszcze ostatecznie nie załamał.
Ale  jakoś  załamać  się  nie  chce,  a  z  tego  wniosek,  że  długi  trend
wbrew wszystkim malkontentom nie jest i nie będzie naruszony. Ale
być może najsprytniejsze fundusze się mylą… 

Informacje sygnowane zezorro.blogspot.com oraz zezowaty zorro, ZZ, są chronione prawem autorskim (C) – rozpowszechnianie zastrzeżone - stanowią wyraz
osobistych, nie powodowanych jakimikolwiek kontaktami biznesowymi z bankami, frmami PR, emitentami i innymi uczestnikami rynku fnansowego, przekonań
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BTC PLN średnioterminowo

Jesteśmy na dnie,  po raz kolejny je  ostukując na poziomie 120 k.
Wydawało  się  nam  przed  chińskim  uderzeniem,  że  w  trendzie
bocznym  pomiędzy  140  i  160  doczekamy  uspokojenia  i  powrotu
optymizmu.  Zanim to  się  stało  zeszliśmy  za  sprawą  Chin  jeszcze
jeden  schodek  niżej  i  obecnie  czekamy  na  poprawę  nastrojów  w
korytarzu 120-140 k. Wyjdziemy z niego z całą pewnością w prze-
ciągu miesiąca: w górę, albo i w dół.  Jeśli  w dół, to chyba będzie
moment na pożegnanie długiego trendu wzrostowego i jego ponowną
konstrukcję.  W świetle  poprzedniego  nie  wydaje  się  to  sensowne,
ale… rynek jest rynek.

Czekamy  zatem  na  powrót  powyżej  140  k,  otwierający  drogę  do
ponownych wzrostów. Dno zostało wyszorowane. Nie znaczy to jesz-
cze, że to wszystko od razu i na hurra, ale z drugiej strony nie widać
sensowych,  ani  także  przypadkowych przyczyn,  dla  których  mieli-
byśmy w rozpaczy załamać się ostatecznie, przełamując 120 k. Nie
udało się to Chińczykom, choć malkontent powie, że mamy chwilowe
odbicie przed dalszą kontynuacją chińskich spadków. Przeczy temu
sentyment rynku, ale w świecie teorii spiskowych nie jest to z nich
najgłupsza. Ja w nią osobiście nie wierzę – żeby było jasne. Denko
wyklepane i wyszorowane.

BTC PLN krótkoterminowo

Bliższe  przyjrzenie  się  wykresowi  pokazuje  nam  absolutny  denko
paniki na poziomie 110 k, ale zostaje ono niemal natychmiast wypeł-
nione,  nie  mając  znaczenia  praktycznego.  Nie  zrealizujesz  innymi

słowy  zlecenia  po  takiej
cenie,  chyba że w wyniku
łutu  szczęścia.  Dla  zwyk-
łych spekulantów pozostaje
na najbliższe dwa tygodnie
walka  w  korytarzu  120  –
135 k, bo z tej perspektywy
135 pełni rolę 140 na wy-
kresie  średnim.  Czekamy
na  wyjście,  wyczołganie,
albo wybicie ponad 135, a
potem zobaczymy. Nie wy-
gląda chwilowo na  wielką
euforię, więc raczej spokoj-
nie  odpracujemy  spadki,
ale to się potrafi zmieniać.

Wygląda na to, że wszystkie FUDy, jakie dało się skądkolwiek wycią-
gnąć, zostały już zagrane, więc początek lata będzie lekko wzrostowy
– z wyszorowanego dna długiego trendu. A może będzie mocniejsze
odbicie?  Po  serii  złej  reklamy w mediach  chyba  czas  na  odmianę
nastrojów.  A jeśli  tak,  to  końcówka  czerwca  może  być  radosna.
Zobaczymy co ze 135, jak łatwo uda się tam powrócić. W obecnym
nastroju może być to zarówno bardzo szybko, jak i bardzo wolno. 
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ETH PLN długoterminowo

Ether generalnie podąża za większym bratem, z reguły z niewielkim
opóźnieniem tak dalece, że wykresy w średnich okresach są niemal
identyczne. Tym niemiej obok głównego trendu wykonywanego zgod-
nie  warto  zwrócić  uwagę  na  symptomatyczne  różnice.  Techniczne
uwagi powyżej odnoszące się do BTC odnoszą się także do ETH, lecz
z drobnymi, a momentami poważnymi różnicami. 

Jedną  z  nich  widać  na  początku  2018,  gdy  ETH  nieoczekiwanie
wykonało  euforyczny  rajd  samo.  Dlaczego?  Ano  dlatego,  że  coś
poważnego zmieniło  się  w  jego  architekturze,  a  co  zwiększa  jego
fundamentalną  atrakcyjność  dla  uniwersum  fintech.  Rajd  w  braku
wsparcia całego rynku – etap wyciszenia – wygasł do poziomu sprzed
jego odpalenia i tak sobie ETH doczekał przestawienia zwrotnicy na
kolejną  falę  euforii.  Tę  dużą,  obecną,  znaczącą  wejście  krypto  w
dynamiczny  wiek  młodzieńczy.  Z  przyzwoitym,  dwutygodniowym
opóź-nieniem w stosunku do starszego brata. Ja wszak-że pamiętam,
że funda-mentalne przyczyny rajdu z 2018 pozostały i pracują. Malo
tego, Vitalik Buterin zabrał się za modernizację do wersji 2.0, wdra-
żaną obecnie, w tym roku. Spodziewam się, że będzie ona sukcesem i
chyba  niedługo  czas  będzie  poświęcić  temu  osobny  odcinek.  Taki
pomysł, może będą głosy sprzeciwu…

W każdym bądź razie porównanie  krótkich wykresów BTC i  ETH
wydaje  się  potwierdzać  ambicję  ETH  względnego  urośnięcia  w
kapitalizacji do BTC, bo wzrosty są bardziej bycze, a korekty płaskie.
Tak jakby ETH jest mocniejsze. Tak czy siak oczekiwałem, przy zas-
trzeżeniach podobnych jak w przypadku BTC, wyniku przynajmniej
25 k PLN w tym roku i poprawy stosunku cen na korzyść ETH z 1/35
do przynajmniej 25. Obywająca się rotacja w stronę ETH podnosi tę
poprzeczkę do 1/15, co czyni ETH jeszcze atrakcyjniej-szym, ale tego
nie muszę dodawać. Rotacja na początku maja 2021 jest na tyle dyna-
miczna i przekonująca, że rysowany pozytywny scenariusz staje się
niemal pewniakiem, o ile czegoś można być pewnym. 

Strategicznie tzw. ulica postrzega to zjawisko jako antagonistyczne, to
znaczy  przeciwstawiające  BTC ETH,  a  jest  absolutnie  przeciwnie.
Zauważ, że kształt i przebieg korekty na BTC, opisany wyżej, mówi
nam coś odwrotnego, a mianowicie to, że ani „dziadek” nie umiera,
ani nie będzie pożarty przez młodszych. Będzie dalej biegał, poma-
gając im,  bo  to  jest  organiczna  całość,  wzajemnie  się  wspierająca.
Uwaga ta dotyczy szczególnie oczekiwanego awansu de-fi, bo wynika
to logicznie z porządku dziobania. Dziadek się trochę przesuwa przy
stole, aby zrobić miejsce młodszemu ETH, na którym z kolei rozwija
się  bardzo szybko cała  rozległa  infrastruktura  de-fi.  To ona będzie
przebojem tego sezonu. Taka kolej rzeczy. Ale znów nie oznacza to
ani końca BTC, ani nowego królestwa ETH w jego miejscu,  na to

trzeba  będzie  jeszcze  trochę
poczekać.  I  naturalnie  solidnie
zapracować.  Nie  ma  innej  na
tym świecie możliwości...

Wymowę  majowej  korekty
opisałem  wyżej  przy  BTC.  Jej
dynamika  potwierdza  względną
siłę ETH, które w związku z tym
powinno szybciej się otrząsnąć i
odbudować  straty,  a  potem
ustanowić  dalsze  rekordy.  Dla-
czego? Dlatego że korekta otwo-
rzyła drogę do niezmąconej kon-
tynuacji  rotacji  w  kierunku

ETH, związanej  z nowymi uruchomieniami DeFi.  Niedawno wciąż
łamaliśmy sobie głowę pytaniem: jak długo to potrwa, no bo nie może
tak sobie nieprzerwanie rosnąć. Korekta otworzyła okno na co naj-
mniej kolejny kwartał,  jeśli  nie pół  roku.  Czyli  do jesieni,  a może
nawet do Mikołaja… Prognoza tegorocznego szczytu dzięki korekcie
stała się paradoksalnie bliższa. Jeszcze tego nie widzisz, ale poczekaj,
to stanie się to jasne. I okaże się, że prognoza była konserwatywna…

Ten zasadniczy obraz długoterminowy właśnie się nam wyklarował w
ten  sposób,  że  korekta  na  krypto  zatrzymała  rotację  tak  jakby  w
miejscu i królem, ciągnącym wózek, jest znów BTC. Bo bitcoin jest
dobry  jako  nowe  alternatywne  aktywo  inwestycyjne  (fundusze
emerytalne itp.), a DeFi są bardzo ryzykowne i niepewne. Niechybny
to znak, że za nami jest denko i w jednym i drugim, z tym że BTC jest
teraz  na  początku  jako  silny  i  względnie  pewny,  a  cała  reszta,  ze
znamiennym  ETH  na  czele,  musi  chwilowo  powstrzymać  swoje
aspiracje.  „Wolniej,  wolniej  –  wstrzymaj  konia.”  Co  nie  znaczy:
zatrzymaj  na postój.  Powolutku odzyskujemy nadzieje i  apetyty na
przyszłość. Doskonały, wręcz niepowtarzalny moment do wejścia w
awizowane  perełki,  bo  taniej  nie  będzie,  a  drożej  –  chyba  wielo-
krotnie.  Na  to  wskazuej  absolutnie  rekordowy  pesymizm  i  utrata
wiary, a przecież świat nie staje w miejscu i dalej radośnie pomyka w
wyznaczoną przez nas stronę.
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Podobnie jak dla starszego brata chiński cios nie był łatwy, niemniej
najważniejszy cel – ochrony kapitału – osiągnięto. Minimum obronio-
ne, na krawędzi długiego trendu. Technicznie na sytuację patrząc dalej
już korygować nijak się nie da bez poddania w wątpliwość celowości
prywatnych krypto.  No bo jeśli  są takie dobre i przyszłościowe, to
niby dlaczego trend wzrostowy się nie utrzymał? W takim to znajdu-
jemy się punkcie i jeśli sytuacja się nie uspokoi, na co szczerze liczę,
a właściwie czego jestem pewny, to nasze badania rynku, technologii,
wszystkie studia i opowiadania nie zdadzą się psu na budę. Tak chyba
jednak nie będzie, nieprawdaż?

Ether  widać  wyraźnie
oddaje  w  tej  długiej,
powiedziałbym  zasad-
niczej  korekcie  gatun-
kowego  typu  FUD,
prowadzenie  bitcoinowi
i objawia się to na wy-
kresie  wyraźnym,  acz
niezbyt znaczącym zejś-
ciem  o  pół  stopnia  w
dół.  O  ile  zasadniczo
obie  waluty  zachowują
się  podobnie,  to  BTC
utrzymał swe minimum,
a  ETH  technicznie
także,  z  tym  że  z  drobną  poprawką  –  nie  odbił  ponad  8  k  jak
poprzednio,  ale  utrzymuje  się  poniżej,  formując  w ten  sposób  tak
jakby nowe przejściowe minimum (co nie jest prawdą) i nowy kanał
boczny 7-8 k. Sygnalizuje to po pierwsze chwilową słabość do BTC, a
po drugie sugeruje podatność na kontynuację spadków.

Oba sygnały te uważam za chybione, czyli zmyłki, a wynikają one po
prostu z należnego odreagowania względnych wzrostów ETH w rota-
cji. Za ten względny awans teraz przyszło zapłacić i przyznaj szcze-
rze, że nie jest to zbyt wielka cena – o ile naturalnie moje stanowisko
jest  prawidłowe, to znaczy ether już dalej  zjeżdżał nie będzie.  Tak
nam  zaś  mówi  logika  rynkowa,  zachowanie  dużych  graczy,  długi
trend oraz starszy brat bitcoin.

W średnim terminie patrzymy zatem na ewolucje w dolnym kanale
wsparcia 7-8 k, oczekując należnego wyjścia w górę. Ostatnio patrzy-
liśmy tak na 8 -10 k, a Chińczyk sprowadził nas o pół stopnia niżej.
Wyjście powyżej 8 k sprowadzi sytuację do stanu sprzed chińskiego
uderzenia  i  oczekiwałbym tego  w stosunkowo krótkim terminie,  z
pewnością jeszcze w lipcu. Dalej jak napisałem wyżej trzeba bacznie

obserwować wypadki, bo
możemy  ślamazarnie
odbudowywać zaufanie, a
może  zdarzyć  się  coś
dziwnego,  a  mianowicie
seria pozytywnych sygna-
łów,  wypychających
krypto  z  dołka,  na
trajektorię  wzrostów,  z
atakiem  na  szczyty  i
festiwalem  DeFi.  A
propos  festiwalu  to
sądząc  z  kalendarza  –
wchodzimy  właśnie  w
lato – byłoby to bardzo na

miejscu choreograficznie. Początek lata na maksymalnym zwątpieniu
i całe lato na rosnącym do euforii optymizmie. Czy tak się to potoczy
naturalnie  nie  wiem,  ale  ma  taki  scenariusz  spore  prawdopodo-
bieństwo realizacji choćby dlatego, że rynkowy sentyment jest cykli-
czny, a obecnie – raczej świadomie – został przekręcony, przyduszony
maksymalnie w dół. W naturze nie da się tak zbyt długo i to musi
samo odreagować,  tym energiczniej,  im bardziej  zostało sprowoko-
wane.  I  tu  wypada  sobie  spokojnie  przeanalizować  pytanie:  na  ile
wiosenna korekta  krypto  została  świadomie  wykreowana  i  podkrę-
cona?  Z  lektury  choćby  w  czytelni  widać,  że  dość  mocno.  Czyli
wbrew jaskółczemu niepokojowi pozostaję optymistyczny.

ETH PLN krótkoterminowo

Na najbliższy tydzień wahania w zakresie 7-8 k, z powrotnym poko-
naniem 8 k na początek lipca, co cofnie nas sytuacyjnie do wydania
14. Przedział 8 – 10 k jest w mojej opinii decydujący. Kiedy prze-
testujemy w nim, najlepiej kilkukrotnie, wsparcie 8 k, to pozostanie
już tylko marsz na północ – ku 10 k i dalej. Trzeba uważnie obser-
wować ten zakres – jak się w nim ether zachowa.
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Dovu (DOV) token

Bohaterem  dzisiejszej  opowieści  jest  bardzo  interesujący  token
funkcjonalny dotykający zagadnienia emisji dwutlenku węgla. 

Tekst  będzie  zawierać elementy WEF-owskiej zielonej  nowomowy.
Czytelnik  czyta  na  własną  odpowiedzialność.  Redakcja  za  szkody
wyrządzone (ani za ślad węglowy) nie odpowiada.

Zespół współpracujący nad Summą Krypto (ZeZorro, Bmen, Enemy),
zapewne  mogliby  wiele  ciekawych  rzeczy  o  tym  zagadnieniu
powiedzieć, czy może lepiej napisać „już w przeszłości powiedział”.
Faktem  jest,  że  na  podatku  czy  też  limicie  od  emisji  CO2  nie
zostawiliśmy  suchej  nitki.  No  ale  odgrzebywanie  zagadnienia
sprawiłoby,  że  z coina  tygodnia  wyszedłby  tekst  odbiegający  od
tematu. A „postępowego” nurtu „velikaya zelenaya revolyutsiya” i tak
byśmy  nie  zawrócili.  Konotacje  z  „wielką  bolszewicką”  są  jak

najbardziej na miejscu.

Tymczasem nasza dzisiejsza propozycja, czyli token użytkowy Dovu ,
wpisuje się w wyżej opisany nurt neutralności emisyjnej.

Odgórnie uważa się - choć nie jest to do końca potwierdzone, a i skala
zjawiska jest też często poddawana pod wątpliwość - że dwutlenek
węgla  emitowany  do  atmosfery  poprzez  transport,  pojazdy
samochodowe i elektrownie szkodzi Matce Ziemi. Dlatego też zero-
emisyjnosć  i  walka  z  CO2  z  paliw  spalanych  stała  się  głównym
punktem  wyjścia  dla  globalnych  zmian  zorganizowanych  przez
zarządzających światem. Zielonym rowerem jedzie „nowe”.

Podatek od emisji  jest  już zaimplementowany a i  w przyszłości te
procesy  będą  ulegały  zaostrzeniu.  Przykładem  jest  chociażby
konieczność  implementacji  nowego  nurtu  w  księgowości  –  tzw.

„sustainable accountancy”. Brzmi cudownie, wygląda jeszcze lepiej.
Polecamy poczytać.  Tymczasem strategie  offsetu  czy kredytowania
emisji  CO2  już  zostały  zaimplementowane  i  działają  celem
zmniejszenia emisyjności.

Tego  typu  rozwiązania  stają  się  kluczowymi  dla  dużych
przedsiębiorstw  produkcyjnych.  Wątek  emisyjności  znajduje  już
bowiem  miejsce  w  oficjalnej  legislatywie,  a  zatem  należy  jego
wymogi spełnić, albo narazić się na duże kary administracyjne.

Istnieje  zatem  rosnące  zapotrzebowanie  na  rozwiązania
umożliwiające  nabycie  podmiotom  prawnym  uprawnień  do  emisji
dwutlenku węgla. Rozwiązania te będą miały kluczowe znaczenie dla
dużych  firm   oraz  narzuconych  celów  redukcji  emisji  dwutlenku
węgla.

Na ten moment nie istnieje ustandaryzowana metoda monetyzacji tzw.
dodatniej emisji CO2 przy założeniu że jest ona mierzalna a wszelkie
zasady z tym powiązane transparentne.

Cryptospace również rozpoczął prace nad rozwiązaniem blockchain,
dedykowane  powyższemu.  Dovu  buduje  technologię  ułatwiającą
offering,  walidację  i  nagradzanie  za  przechwytywane  wolumeny
dwutlenku  węgla.  Ich  celem  jest  powiązanie  mierzalnej  redukcji
emisyjności CO2 z NFT.

Dovu ma na celu realizację tzw. kompensacji emisji dwutlenku węgla
za  pomocą  technologii  blockchain.  Jest  to  również  punkt
kompleksowej obsługi dla zakupu limitów emisji dwutlenku węgla za
pomocą miesięcznej subskrypcji lub tokenów DOV. Dovu.Earth ma w
ten  sposób  inspirować  zarówno  osoby  fizyczne  i  firmy  do
zmniejszenia  swojego  śladu  węglowego  i  umożliwić  zakup
limitów.Dovu  pracuje  także  nad  dostarczeniem  rozwiązania
skierowanego  ku  rolnikom,  tak  aby  zachęcić  ich  dodatkowym
dochodem,  za  konsekwentne  wdrażanie  wysokiej  jakości  praktyk
rolniczych.  Zatem  właściciele  gruntów,  którzy  wdrożyli  praktyki
sekwestracji  dwutlenku  węgla  mogą  tokenizować  swoje  grunty  i
ułatwić firmom i osobom fizycznym, zrównoważenie swojego śladu
węglowego za pośrednictwem zdecentralizowanego rynku. Czym jest
sekwestracja? 
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Najlepsze  wyjaśnienie  znajduje  się  tu:  http://www.fao.org/soils-
portal/soil-management/soil-carbon-sequestration/en/ a chodzi ogólnie
o  zmniejszenie  atmosferycznej  koncentracji  CO2  poprzez
przeniesienie  go  na  areał  zbiorników  wodnych  czy  obszarów
ziemskich.

Dovu  zapewnia  zatem  zdecentralizowany  rynek  dla  farmerów  i
posiadaczy  ziemi  którzy  zgłosili  swoje  aktywa  pod  takową
sekwestrację poziomu węgla w glebie. A ów zdecentralizowany rynek
łączy  w  ten  sposób  posiadaczy  ziemskich  oraz  inwestorów  czy
biznesy, pragnące zmniejszyć swój ślad węglowy.

Jak ma to działać? Każdy fragment ziemi będzie posiadać przypisaną
skończoną ilość NFT. Innymi słowy pole np. 10 ha będzie warte x
tokenów  NFT.  Wartość  ta  będzie  przetrzymywana  w  escrow  i
wypuszczana na okres trwania zawartej umowy. Farmer mając pole
zgłasza, że chce udostępniać je jako „carbon positive” i otrzymuje za
to  określoną  ilość  tokenów NFT o  danej  określonej  mocy  offsetu
CO2. Leżąca na innym kontynencie fabryka, potrzebuje zmniejszyć
swój ślad węglowy i kupuje od niego ten offset za pomocą tokenów
Dovu.  NFT  zawierać  ma  w  sobie  metadane  dotyczące  dokładnej
lokalizacji  pola  objętego
umową.  A  farmer  poza
zarobkiem  może  pochwalić
się  zgodnym  z  linią  partii
podejściem proekologicznym.

Oczywiście  gdyby
rzeczywiście fizycznie dałoby
radę  przetransportować  CO2
fizycznie  w  ten  sposób,  to
miałoby  to  sens  logiczny.
Tymczasem chodzi po prostu
o  spełnienie  narzuconych
norm  emisyjnych  poprzez
przesuwanie ich na papierze z
obszaru  nad-emisyjnego  na
obszar  nieemitujący.  I  Dovu
to umożliwia.

Firma DOVU przyjęła usługę
Hedera  Consensus  Service
(HCS)  opracowaną  przez
firmę  Hedera,  aby  zachować
odpowiednie  proekologiczne
zużycie  mocy  wymagane  do
wydawania  tokenów  i  transakcji  jest  niskie.  A bliskie  kontakty  z
Hederą  będącą  w  stajni  WEF  świadczą  o  poważnym  wsparciu
projektu.  W  innym  wypadku  mógłby  on  być  tylko  niespełnioną
fantasmagorią. Można zatem powiedzieć, że misja DOVU polegająca
na  stworzeniu  stokenizowanej  gospodarki  opartej  na  dane  w  celu
kompensacji  emisji  dwutlenku  węgla  jest  wspierana  przez  firmę
Hedera oraz szereg partnerstw jak np. z Interwork Alliance i grupą
VEM Taskforce.

InterWork  Alliance  (IWA) to  technologicznie  niezależna  inicjatywa
standaryzacji tokenów, która wyrosła z Enterprise Ethereum Alliance.
Grupa  robocza  IWA  ds.  zrównoważonego  rozwoju  obejmuje
Accenture,  Climate  Chain  Coalition,  Digital  Asset,  Nasdaq,  Neo
Global  Development,  R3,  SIX  Digital  Exchange  (SDX),  Xpansiv
i inne.  Grupa  ma  stworzyć znormalizowany  framework  do
tokenizacji,  zaczynając  od  dobrowolnej  kompensacji  emisji
dwutlenku  węgla,  a  następnie  skoncentruje  się  na  rynkach
regulowanych.  Ta  wspierana  przez  Microsoft  grupa  ds.
zrównoważonego rozwoju IWA wkracza ze standardem tokenizacji,
który  ma  na  celu  zapewnienie  przejrzystości  rozliczania  emisji

dwutlenku  węgla.  Częścią  misji  IWA  jest  szerokie  analizowanie
różnych rodzajów kredytów węglowych do tokenizacji, takie jak  np.
te znane w obszarze EU.

Cena: 0.011 USD

Kapitalizacja: 3.5 mln USD

W obiegu: 295 mln / 963 mln

Czego się spodziewamy:

Niedawne  poziomy z  zeszłego  miesiąca  wynoszące  0.12  USD  są
realnie osiągalne gdy rynek odbije i przestanie wytrząsać słabe ręce.
Krótkoterminowo x 10 zatem. Średnioterminowo spodziewalibyśmy
się MC na poziomie 100 mln USD, ale przy powszechnej adopcji tego
rozwiązania, powinno bez problemu przekroczyć 1 mld USD.

Dovu  jest  coinem  typu  high  risk  /  high  reward.  Polecamy  zatem
zrobienie swojego własnego DYOR przed decyzją o zakupie

Coingecko: https://www.coingecko.com/en/coins/dovu

Whitepaper: https://www.dovu.earth/news/project-three-4ty6a-5apgt

Media:

TW: https://twitter.com/dovuofficial

TG: https://t.me/dovucommunity

Zespół / Inwestorzy:

Dovu jest w częściowym posiadaniu Jaguar Land Rover.

Używa Hedera Consensus Service, I jest oparte o Hedera Hashgraph  
(https://www.weforum.org/organizations/hedera) czyli WEF-owskiej 
kryptowaluty.

Dovu zaanonsowało startegiczne partnerstwo z Ocean Protocol 
(kolejna krypto od WEF), gdzie dane o emisji CO2 mają być 
przechowywane.

Linki:

https://hedera.com/users/dovu
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https://www.dovu.earth/news/hedera

https://www.youtube.com/watch?v=E0snNSQI1qc

https://www.prnewswire.com/news-releases/hedera-hashgraph-and-
application-partners-collaborate-with-the-interwork-alliance-on-
sustainability-working-group-key-initiatives-301308800.html

https://www.coindesk.com/carbon-credits-have-a-double-spend-
problem-this-microsoft-backed-project-is-trying-to-fix-that

https://ourbitcoinnews.com/what-is-a-distributed-ledger-with-a-low-
environmental-load/
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Z KRYPTOZ KRYPTOMAGLAMAGLA

Dla czytelników, od bieżącego numeru rozpoczynamy coś zupełnie
z innej beczki. Nowa rubryka nosić ma miano „Z Kryptomagla”.
Zawierać  będzie  dłuższe  fragmenty  rozmów  między
interlokutorami.  Publikowane będą one  ku pamięci  potomnych
ale i przede wszystkim ku nauce. Bowiem wiedza o krypto i tym
co się dzieje w świecie krypto i w którą stronę on zmierza, jest
kluczowa w kontekście zrozumienia cykliczności, gdzie się w niej
znajdujemy oraz jakie pozycje zająć.

Jeżeli chciałbyś drogi czytelniku dołączyć do dyskusji na żywo to
jest to jak najmilej widziane. Prosimy o email. 

O Planach CBDC

.. BoE mówi ze 12 m. 

https://twitter.com/bankofengland/status/1407003917578391568

.. no to jest konkret, ona jest bardzo blisko, ale nic nie robi sama ==>
podano  jej  datę  uruchomienia  światowego  systemu  CBDC:
01/07/2022, a ona może nawet nie wie, że to o to idzie... 

… jadą na turbo.

 ... a głównym testerem jest SNB i jego system który powstał razem z
BIS   z  FR  czyli  cyfrowym  EUR  właśnie  zakończyli  testy.  Teraz
czekać  na  US  i  most  do  EUR.  ciekawie  by  się  okazało  jakby
i Chinczyk zaczął z SNB testować. Ale tak sobie teraz patrze.. to jest
naprawdę grube info. bo money markets w US to największy rynek
świata... 

… FED musiał  im dać chyba zielone  światło  do  testów czy są  w
stanie to udźwignąć, ten ich chain. 

...  Jasne  że  Carstens  wszystkiego  u  siebie  na  miejscu  dopilnował,
osobiście  nadzorował  ludzi  ==>  on  za  to  odpowiada  głową,  jeśli
rzeczywiście chcą za rok to odpalić, to lato naprawdę będzie gorące...
A że Chinole mają do wyboru tylko dwie opcje: IMF i BIS. to sądzę
że  wybiorą  BIS,  choć  wczesne  sygnały  wskazywały  na  SDR,  ale
Chińczyk zawsze kłamie, nawet kiedy mówi prawdę

O Rozmiarze Grayscale

… Ethereum (ETH)/ Ethereum Classic (ETC)  = 2000/ 40 = 50 razy 
drożej.

Ale to są prawie takie same chainy, i gdyby to ładnie upgradowac 
i przejść na PoS to jest inny równoległy chain kompatybilny z EVM.
co ciekawe to Digital Currency Group (DCG) to spółka macierzysta 
Grayscale Investments i CoinDesk.

… Już czuję napięcie, oblukam zara bo nie wytrzymam.

… DGC to najpoważniejszy VC na rynku, tak się nam wydaje.

… Poważny czy nie, gęsto od nich w linkach, Grayscale robi masę 
akwizycji ostatnio, to jest potentat.

Zacznijmy od tego że Grayscale jest takim Blackrock od krypto. Jego

właściciele  mieszczą  się  w  DCG,  która  jest  miliardową  spółką,
zatrudniającą...  5  osób.  Kilkunastu inwestorów.  Grube ryby.  Zakup
akcji celowego funduszu Grayscale od ETC na 50M stanowi typową
operację zasilenia kapitałem, obojętną księgowo, czystą właścicielsko.
Nie  jest  to  duża  sprawa,  na  kilkanaście  procent  kapitalizacji
https://research.tradeking.com/research/quotes/price-quote.asp?
mcsymbol=ETCG

ETCG coś szykuje i  rynek to wie ==> cena w maju szpila 80$, w
ramach przeceny właściciele dokupują akcje za 25$. Po co? Ano na
bieżące wydatki,  bo jak sam mówisz budują  równoległe mosty dla
pana starosty krypto...  co dla  mnie wielce znamienne  na  początku
kwietnia  ETCG  było  warte  12,50,  niemal  dokładnie  POŁOWĘ
obecnej  ceny,  czyli  przecena  -  bardzo  dotkliwa  -  niespecjalnie  ich
boli,  nadzieje  i oczekiwania  są  potężne....ale  trzeba  kasy  na
bieżącą robotę.

O Chińskich Minerach

… A propos chińskiego lania minerów chyba jest co najmniej drugie
dno,  to  znaczy  Amerykanie  być  może  przypadkowo  zmusili
Chińczyków do przyspieszenia polaryzacji przestrzeni krypto.

Jedną kwestią jest  dyscyplinowanie giełd, a zupełnie inną frontalne
wykopanie  nomen  omen  kopaczy.  Sądzę  że  brakującym  ogniwem
przyspieszającym  jest  podwójna  sprawa  zablokowanego  portu,
rzekomo  z  powodu  covida  i  nieodległej  EA,  w  której  Francuzi
wykryli kontrolowany wyciek do atmosfery. Chińczykom i bez tego
bilans energii. się nie zgadza i miejscami wyłączali prąd. Są poszlaki
wskazujące na źródło dywersji: stuxnet. Takie zabawy trwają od lat...
20 czerwca Pekin zarządził  zamknięcie wszystkich kopalni BTC, a
dla przykrycia i uzasadnienia pozamykał konta w największym banku.

Wygląda to jak dintojra, a Chińczycy postępowali do tej pory bardzo
konsekwentnie i gładko, bez takich zaskoczeń. Coś tu wyraźnie się
nie zgadza i stanowi element WOJNY. Wydawało się nam, że tylko
walutowej,  ale  wcale  niekoniecznie.  Chińczycy  dzięki  kryzysowej
sytuacji pokazali przedwcześnie karty: zabronią prywatnych krypto,
ale  zrobili  to  ZA  WCZEŚNIE.  Sugeruje  to  udany,  być  może
niezamierzony efekt uboczny cyberwojny, która jest faktem. Że jest
ciekawie, to nikt nie zaprzeczy.

O Krypto Przyszłości

… Ja mam pewność ze krypto już nie odejdzie. Za dużo energii w to
zostało włożone,  aby teraz to wrzucić do kosza.   swoja droga jaki
debilami musieliby być Chińczycy aby oddać kontrole nad #hashrate?
mieli 61% i już spada, lecą do USA, Kazahstan,  itp.  Zresztą jakby
chińczyk całość  wyłączył  to  zejdzie  górnikom 1d aby  obniżyć  tru
ność i maja go…

Ale dobre info jest już takie że więcej FUD już chyba nie mają , bo
niby co? BIS niedawno zakomunikował ze Crypto wchodzi w TIER,
Na razie słaby ale od czegoś trzeba zacząć, tak więc jak nie teraz to za
2-3 lata zarobimy na emeryturę.

A Chińczyk  ma  tez  ten  swój  BSN  czyli  przyszłą  podstawę  ich
cyfrowej gospodarki do które podpięte są już publiczne chainy jak
ETH, DOT, ATOM NERVOS itp. On rozumie ze bez komercyjnych i
publicznych chainów nie będzie istniała jego gospodarka. bo niby kto
z WEST będzie miał dostęp do tego jego BSN?  Taki Singapur czy
CHF.  Oni  nakreślają  trendy  i  świat  na  nie  patrzy..  a  chińczyk
potrzebuje  zachodu  bo  komu  będzie  swoje  produkcje  handlował?
Przestawienie się na wewnętrzna konsumpcje idzie za wolno. zresztą
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z  czego?  Pensje  na  wsiach  i  małych  miasteczkach  tam  mierne...
teoretycznie  możemy  wejść  w  dwa  różne  "internety"  -  zachodu  i
chińczyka. tyle ze to ani proste ani łatwe bo globalizacja zaszła za
daleko. wiec chińczyk chcąc nie chcą musi kooperować.

Jeżeli  twoje  wnioski  są  poprawne  to  Zachodu  nie  stać  w  tym
momencie  na  regulacje  crypto  i  defi,  i  muszą  przywalić  czymś  z
grubej rury żeby sentyment nie umarł. No i to by się wpisywało w
ostanie decyzje SEC ze odłożyli je poza 2021. Myślę że ETF na BTC
i ETH szybciej zostaną postanowione i wdrożone.

Swoją  drogą  WEST  musi  dać  ludziom  jakiś  wentyl  ucieczki
z giełd, .... bo krach idzie, więc ci co bardziej widzący będą brać te
BTC ETF. AU całości nie pochłonie bo by pękło od kapitału.

Heh....  ETF  w  BTC  paradoksalnie  mogą  być  bardzo  wielkie
kapitałowo i mamy nasze 250k .
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autora. Zaangażowanie osobiste w omawiane instrumenty / frmy / produkty jest każdorazowo explicite wskazane, jeśli występuje (disclaimer).

Wskazówki, sugestie i porady co do kierunku rynku, należy traktować jako prognozę, rzetelną, ale niezupełną, podlegającą błędom oraz późniejszym korektom.
Odpowiedzialność za skutki podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie inwestor.
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Polecamy dania z naszej kuchni

Summa Summarum oraz Summa dnia

Pieniądz w czasach zarazy

Summa Krypto

Mielenie zezorrem
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