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Nastupující adopce DeFi

Úvodní slovo
Každý den ve světě kryptoměn a DeFi (decentralizované nance) by se dal přirovnat
k 1 měsíci v tradičních nancích (TradFi). Je neskutečné sledovat, jak vývoj open
source nančního systému robustně a rychle postupuje vpřed a mění všechna zažitá
pravidla nančního systému.
Uživatelé a první instituce začínají konečně chápat, že se tady vytváří nanční
trh, který je dostupnější, rychlejší a efektivnější než tradiční nance.
Dnes se nacházíme ve zcela nové době, kdy kryptoměny nejsou už jen o Bitcoinu
a jeho hodnotě, ale své místo si začínají získávat decentralizované aplikace, které
začínají nabízet zcela nové nanční funkcionality a možnosti.
Je ale nutné stále mít na vědomí, že kryptoměny jsou velmi riziková a experimentální
technologie. Platí zde úplně jiná pravidla.
Vždy investorům doporučujeme chápat kryptoměny jako obecně ”rizikovou
investici”, kde by mělo být alokováno maximálně 5-10 % prostředků z celkového
kapitálu klienta.
Zájem z řad klasických investorů ale i tak předčil naše očekávání, kdy jsme od února
2021 (start raisingu kapitálu) naplnili cca za 3 týdny náš půlroční cíl.

Petr Sanetrník
Portfolio manager
petr.sanetrnik@crypviz.io
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Úvodní slovo

Nastupující adopce DeFi
Když jsme s Martinem Nasswettrem přesunuli svoji pozornost v roce 2017
z akciových trhů do kryptoměn, vize a sliby vývojářů byly velkolepé, ale neměly
žádnou reálnou podobu - proto i krypto trhy zažily silnou korekci v období
2018 - 2020.
Věděli jsme ale, že pokud decentralizované aplikace budou fungovat alespoň
z 20 %, bude to kompletní změna hry a největší bene t z toho budou mít lidé,
kteří budou u vzniku. Nakonec se ukázala největší využitelnost právě ve nancích
a vznikl nový trend decentralizovaných nancí (decentralizované aplikace
v kryptoměnách, které mají nanční funkcionality).
Dnes se nacházíme ve zcela jiné situaci než v období let 2018 - 2020, kdy trh
neměl žádné využití. V rámci DeFi nyní můžeme provádět směny, poskytovat
likviditu, pojišťovnictví, vypisovat opce nebo poskytovat půjčky.
Decentralizované nance díky těmto možnostem a zájmu z řad investorů rostou
exponenciálním tempem jak z pohledu uživatelů, tak z pohledu uzamčených
prostředků v trhu (TVL - Total Value Locked).

Vývoj od roku 2020 až po současnost:
75x růst TVL DeFi protokolů
Růst TVL z $580M na $43.5B

20x růst aktivních uživatelů DeFi
Růst uživatelů za 24h z ~3 000 na ~60 000

7x růst emitace stablecoinů
Růst stablecoinů v oběhu z $6B na $43B

100x růst půjček a půjčování
Růst objemu půjček z $98M na $9.9B

Zdroj: Twitter
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Nastupující adopce DeFi

Předchozí data jasně ukazují zvyšující se zájem uživatelů o decentralizované
nance a jejich možnosti. Je to zcela pochopitelné, protože trhy nabízí aktuálně
zhodnocení, které je nadprůměrné ve srovnání s klasickými trhy.
Dle mého názoru se nacházíme přesně v době, kdy do DeFi začínají vstupovat
velké instituce a fondy, které budou chtít také naplno využít nadprůměrného
zhodnocení díky DeFi aplikacím nebo technologických inovací, které DeFi nabízí.
Jedním z posledních velkých hráčů, který oznámil, že zahajuje pilotní projekt
vypořádávání transakcí na blockchainu Etherea se stablecoinem USDC, je Visa.

Zdroj: forbes.com

Bude zajímavé sledovat, jak a případně kdy začne zhodnocení korigovat vůči
klasickým trhům, protože vše bude stát na rovnici počet uživatelů vs. počet
poskytovatelů DeFi aplikací (poskytovatel likvidity, půjček atd...).
Dle mého odhadu nějaké první náznaky stabilizace uvidíme v horizontu ~5 let,
do této doby očekávám, že DeFi aplikace budou generovat zhodnocení okolo
hranice 30 % a více P.A.
Během této doby budeme pravděpodobně sledovat exponenciální příliv nového
kapitálu, uživatelů, vývojářů, institucí a rem. Volně přeneseno to jde přirovnat
k příchodu smartphonů, internetu nebo třeba virtuální reality, kdy takové nové
technologie rostly exponenciálním tempem.
S tím rozdílem, že se zde vytváří zcela nová forma nančních trhů.
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Bitcoin vs. DeFi
Rád bych ještě navázal na zprávu, kdy Tesla nakoupila Bitcoin za cca $1.5B USD.
Když tato novinka vyšla na povrch, pro všechny dlouhodobé krypto investory to
byla jasná věc - „Vyhráli jsme.“
Elon Musk je sice rád extravagantní, ale moc dobře si umí uvědomit potenciál
nové technologie. Zpráva ihned vyvolala zajímavé diskuze napříč nančním
světem, jestli opravdu není od věci mít část cash- ow rmy v kryptoměnách jako
uchovatel hodnoty a zároveň diverzi kace rizika vůči at penězům.
Největší paradox ale je to, že teprve teď někdo z S&P 500 nakoupil Bitcoin
za adekvátní sázku. Teprve teď, v roce 2021, v době digitalizace a čím dál většího
množství peněz v oběhu.
Přitom Bitcoin umožňuje pouze tu nejzákladnější funkcionalitu - poslat transakci
z bodu A do bodu B. Jeho uživatelé mohou Bitcoin maximálně “držet”. Uživatelé
Etherea mají zcela jiné možnosti a prostě své Ethereum používají.
„Bitcoin má pouze hodlery (držitele), Ethereum má uživatele.“
Velmi zajímavé ale je, že chvíli po tom, co Elon Musk o ciálně nakoupil
prostřednictvím Tesly Bitcoin za cca $1.5B, se Elon začíná zajímat podle
posledního tweetu i o DeFi. Článek jste mohli vidět i v českém Forbes.

Zdroj: twitter.com

Všem, kdo se o kryptoměny začnou zajímat, dříve nebo později dojde,
že DeFi je ten konečný use-case celých kryptoměn.
Je skvělé vidět, že tyto názory ohledně Bitcoinu a DeFi začíná pomalu
adoptovat česká krypto Youtube scéna, jako například Petr Mára se svým
videem “Přepálené NFT? A proč je Bitcoin pro starý?” nebo Youtube Channel
KryptoVláďa.
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Bitcoin vs. DeFi

Budoucí výzvy DeFi
DeFi rozhodně není dnes v “dokonalém stavu” - přísun uživatelů je natolik velký,
že už to je za hranicemi škálovatelnosti samotného Etherea (kapacita zpracování
transakcí v síti).
Díky vyššímu počtu uživatelů je Ethereum síť mnohonásobně více zatížena
a pokud je více transakcí v síti, zvyšuje se i cena za zpracování transakce.

75x růst ceny transakcí na ETH
Průměrná cena transakce z 2 USD na 150 - 200 USD v období 2018 až dnes
(vzorová transakce, např. stake do protokolu)

Zdroj: etherscan.io

Průměrně dnes zaplatíte za transakci na Eth síti cca 150 - 200 USD (stake
do protokolu), což dělá z DeFi aktuálně hru pro uživatele s kapitálem $20k a více,
jinak se to prostě nevyplatí.
Největší výzvou DeFi tedy bude škálovatelnost a možnost zpracování vyššího počtu
transakcí v síti. Naštěstí by se tento problém měl vyřešit v horizontu ~8 měsíců,
kdy by měla jít cena transakcí několikanásobně dolů, díky Layer 2 škálovatelnosti,
přechodu na ETH 2.0 nebo využití lepší technologie (jiná kryptoměna).

Budoucí výzvy DeFi

Zhodnocení Q1/2021
Od léta 2020 jsme designovali naši hlavní strategii, která měla hlavní cíl zajistit
stabilitu, atraktivní výnos a dlouhodobou udržitelnost. V prosinci 2020 jsme vše
úspěšně spustili v pilotním režimu a od února 2021 jsme začali přijímat první
investory.
Aktuálně jde strategie přesně podle našeho plánu. Díky situaci v prosinci
se podařilo z trhu dostat zajímavý výnos. Hrálo nám zde do karet několik faktů
a hlavní byl ten, že ETH se v této době rozběhlo ke svému raketovému růstu.
Náš hlavní cíl je úspěšně dokončit rok 2021 a doručit očekávaná roční
zhodnocení 20 - 50% za rok.

Overall Crypviz performance 54,06 %
zhodnocení prostředků od 12/2020 - 03/2021

Výkon Crypviz

Stav portfolia
Poskytování likvidity
Hlavním zdrojem příjmu je především poskytování likvidity, kde neustále
vyděláváme na inkasování poplatku za směny z decentralizovaných burz v čase.
Zároveň díky tomu, že do každého páru vstupujeme 50 % stablecoin / 50 %
Ethereum, jsme zainteresováni i na růstech celého krypto trhu.
Největší pozici poskytování likvidity máme aktuálně na Uniswap (lídr
decentralizovaných burz) a začali jsme budovat novou strategickou pozici
na Sushiswap (horký konkurent Uniswap). V rámci Q2/2021 plánujeme otevřít
další pozici na 1inch (DEX agregátor) kvůli maximální diverzi kaci rizika.
Nejvíce zajímavou událostí je asi oznámení speci kací nového vydání Uniswap
V3, které by mělo nabídnout až 5x vyšší využitelnost kapitálu při poskytování
likvidity, a tím pádem i teoreticky 5x vyšší zisk pro nás, jako providery.
Představit si to lze jednoduše. Kdybyste dnes chtěli na Uniswapu poskytovat
likvidity např. s $800k na aktuálním Uniswap V2, tak na Uniswap V3 máte
efektivitu kapitálu, jako byste použili $4.1M.

Vše je díky novému přechodu na Layer 2 škálovatelnost a rekonstrukci AMM
modelu poskytování likvidity. Bude zajímavé sledovat souboj Uniswapu, Sushi
a 1inch, jako hlavních lídrů decentralizovaných burz.
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StavDeFi
portfolia
Vývoj

Stablecoiny
Aktuální ATH (all time high) ceny kryptoměn jsou pro nás větším rizikem
při otevírání nových pozic. Musíme v rámci tohoto nastavení trhu vstupovat
rozvážněji. Proto se snažíme konzervativně pracovat hlavně se stablecoiny
a kapitál postupně vkládat do trhu pro lepší průměr na vstupní pozice.
Aktuálně využíváme pomocí stablecoinů strategii, kde nám dává největší smysl
farming (slang pro DeFi úročení) na Barn bridge s minimálním rizikem (odměna je
ve formě Bond tokenu). Za poskytnutý stablecoin dostáváme BOND, který máme
zařazen také v rizikové části našeho portfolia.
Dále jsme úspěšně odpilotovali na svém soukromém portfoliu novou strategii na
úročení stablecoinu, která aktuálně dosahuje ~35 % APY. Je to kombinace AAVE,
Curve nance a Yearn nance. Strategii budeme pomalu rolovat
i do portfolia Crypviz.

Risk kapitál
Na začátku března jsme museli ukončit naši pozici v novém pojišťovacím
protokolu Cover, protože vývojáři z Yearn Finance oznámili ukončení spolupráce s
Cover protocolem.
Tento signál byl pro nás varovný. Vzhledem k vyššímu sociálnímu kapitálu Yearn
Finance a Andrého Cronje (zakladatel Yearn Finance) je takové oznámení
vnímáno dlouhodobě velmi negativně. Zvláště když Yearn Finance měl být hlavní
zákazník Cover protocolu při releasu 1.2 verze.

Barn Bridge nebo-li Bond token už dlouhodobě sledujeme od listopadu 2020,
kdy nás uchvátila myšlenka kategorizace úrovně risku v rámci jednotlivých
protokolů a možnost vytvořit tak průměr zhodnocení z High-Risk, Mid-Risk,
Low-Risk a mít tak průměr ze všech strategií.
Na Bondu dlouhodobě budujeme strategickou pozici, protože už teď jsou na
straně Barn Brigde domluvená partnerství / napojení na hlavní DeFi protokoly a je
velice pravděpodobné, že se Bond dostane za krátkou dobu do Top 100 krypto
coinů. Tento fakt by měl znamenat nárůst market cap. okolo $500m a teoretický
růst hodnoty na 10ti násobek aktuální ceny.
Bond má za sebou úspěšný release Smart yield (první produkt) a aktuálně
čekáme nárůst TVL (total value locked) v protokolu a tím i pravděpodobnou vyšší
cenu.
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Děkujeme

Crypviz Asset Management

