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Bitcoin
Cílový podíl: ✔✔✔✔
Bitcoin je nejstarší a nejznámější kryptoměnou. Oproti altcoinům vyniká
nižší volatilitou. Má nejrobustnější konsenzus Proof of Work, což z něj
činí nejbezpečnějšího uchovatele hodnoty na trhu. Vzhledem
k popularitě kryptoměny a vysokému počtu vývojářů není
pravděpodobné, že by byl v blízké době zcela překonán konkurenční
měnou. I kdyby se to stalo, stále si i díky omezené měnové zásobě
zachová sběratelskou hodnotu. Proto by měl tvořit jádro každého
zdravého portfolia.

Reálné využití
Cílový podíl: ✔✔✔
Naše strategie spočívá ve vyhledávání a důkladné fundamentální analýze
kryptoměn, po nichž je poptávka zapříčiněna potřebou je skutečně využívat,
nikoli pouze spekulovat na růst ceny. Díváme se několik málo let dopředu,
kdy budou lidé využívat aplikace obsahující kryptoměny, protože je to
pohodlné, rychlé a užitečné, aniž by museli vůbec vědět, že používají
blockchain nebo DLT.
V současnosti se zatím takto využívá velmi málo kryptoměn. Příkladem je
Binance Coin, který zlevňuje poplatky na nejpopulárnější burze nebo
Chainlink, který do blockchainu integruje data z reálného světa.

Partnerství
Cílový podíl: ✔✔✔
V této kategorii jsou kryptoměny, které si zvolily pro vlastní využití
významné firmy. To je příslibem reálné poptávky po coinech, což vede
k růstu ceny.
Typickým příkladem je XRP, neboť Ripple navázal spolupráci
s největšími bankami a token má sloužit jako tzv. vehicle currency při
přeshraničních platbách mezi různými měnami. Šampionem v
partnerstvích je také VeChain.

Pasivní
Cílový podíl: ✔✔✔
Některé kryptoměny nesou výdělek ve formě pasivního příjmu jako
odměny za držení coinů. Ten se obvykle pohybuje okolo 5 % ročně.
Tímto způsobem nám vydělává např. NEO nebo Waves, ale také již
zmíněný VeChain a brzy rovněž Cardano.

Projekty
Cílový podíl: ✔✔✔
Kryptoměny spojené s konkrétní funkcí, které jsou napojené na
decentralizovanou aplikaci. Jejich úspěch je odvislý od úspěchu daného
projektu.
Příkladem je BAT využívaný populárním prohlížečem Brave nebo Aion,
který řeší problémy gig pracovníků.

Technologie
Cílový podíl: ✔✔
Do této skupiny zařazujeme coiny, které přinášejí revoluční technologii.
Mají tak značný růstový potenciál v případě, že se jejich vývoj podaří
dokončit a najdou aplikační uplatnění. Jde o hledání jednorožců, kteří
mohou přinést zhodnocení o několik řádů.
Příkladem coinu v našem portfoliu, který již dříve takto uspěl, je XEM.
Nyní vsázíme např. na projekty Holo nebo Grin.

Platformy
Cílový podíl: ✔✔
Platformy jsou DLT projekty s nativní měnou, které umožňují vytváření
decentralizovaných aplikací s vlastními tokeny. Nativní měna slouží jako
utility token pro platbu za využívání Blockchain as a Service.
Největší platformou je Ethereum s coinem ETH, důvěřujeme například
také Stellaru s coinem Lumens a Cardanu, které nabízí vědecký přístup
k inovacím ve svém kódu.

Anonymní
Cílový podíl: ✔✔
Poptávka po anonymních kryptoměnách je tvořena milovníky svobody
a soukromí, což je relevantní část trhu. Tyto měny tedy nepotřebují
žádné další funkce. Slouží jako platební prostředek nejen na dark netu,
ale také v zemích s autoritativní měnovou politikou (Venezuela, Čína
apod.). Je velmi pravděpodobné, že význam těchto měn časem poroste.
Naší preferovanou anonymní kryptoměnou je XMR (Monero).

Nákup
Cílový podíl: ✔
Do kategorie nákupních měn patří coiny s nízkými transakčními
poplatky, které dnes kryptokomunita využívá jako alternativu k bitcoinu
při menších nákupech. Poptávka je tedy tvořena volbou těchto coinů
jako prostředků směny.
Příkladem takové populární měny je LTC.

Fiat
Cílový podíl: ✔
Zařazení stable coinů pevně navázaných na fiat má dva důvody. Jednak je to
součást strategie rebalancingu. Pokud klesá kryptoměnový trh, pak roste
podíl fiatu, což tlumí pád a zlepšuje hodnotu portfolia vyjádřenou v BTC – to
nám dává rovněž určitý signál, že je krypto podkoupeno a můžeme zvažovat
jeho nákup. Analogicky to platí i naopak. Za druhé je výhodné držet část
portfolia ve stabilní měně kvůli likviditě.
Náš preferovaný bezpečný stable coin je TUSD.

Ostatní
Cílový podíl: zanedbatelný
V této kategorii se umísťují speciální coiny, které jsou generovány jako
odměna za držení coinů nesoucích pasivní příjem. Naším cílem není je
držet, ale přelévat toto zhodnocení do perspektivnějších měn.
Příkladem takové měny je VTHO, který získáváme jako odměnu za
provozování speciálního nodu VeChainu.

