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 Úvodní slovo
Q4/2021 byl ukázkový kvartál, kde jsme mohli vidět nebezpečnou přemíru 
optimismu na trhu. Jakmile už každý v komunitách nebo podcastech mluví jen  
o tom, že vše bude růst až do nebe, je to jasný signál nadcházejících korekcí. 


I když kryptoměny mají obrovský fundamentální potenciál, pořád nelze ignorovat 
fakt, že je to volatilní aktivum. Když jsem v listopadu viděl Ethereum, jak se dostalo 
až na hodnoty 4 800 USD, začali jsme být opravdu v pozoru, co se bude dít. Ten, 
kdo je v kryptoměnách déle, ví moc dobře, jak vše umí růst, ale taky jak vše umí 
úplně stejně klesat.


Na finančních trzích můžete najít různé lidi - spekulanty, gamblery, začátečníky, 
instituce nebo investory. Zastávám názor, že na jakémkoliv finančním trhu je nutné 
se pořád chovat jako investor, tzn. dělat racionální rozhodnutí, které vede k tomu,  
že jsem schopný inkasovat zisk. 


Proto jsme koncem listopadu přesunuli majoritní část prostředků do stablecoinů.  
Konec roku ukázal, že naše rozhodnutí bylo správné a nyní můžeme opět budovat 
nové pozice s atraktivními vstupy.


Osobně si myslím, že po této korekci nás čeká jeden z největších bull runů, který  
se už nebude nikdy opakovat. Trh kryptoměn má aktuálně silné náboje, např. nový 
počet uživatelů z NFT, kteří se teprve rozkoukávají po světě kryptoměn, vyřešenou 
škálovatelnost na úrovni Layer 2 vrstev nebo tisíce funkčních decentralizovaných 
aplikací.


Jsem rád, že s našimi klienty můžeme být součástí jedné z největších finančních 
revolucí v historii, která bude psát dějiny ekonomie.


Úvodní slovo
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Když jsem poslouchal podcast Bankless Top 20 událostí v krypto světě za rok 
2021, nemohl jsem víc než souhlasit, že největší událostí v kryptoměnách je 
skokový růst inflace fiat měn. Lednová inflace v ČR téměř jistě překročí 7 %,  
v EU bude na hranici 5 % a v USA je taky téměř na 7 %.

Showtime inflace

Showtime inflace

Pandemie covidu vyvolala ve všech zemích pocit strachu a chamtivosti - 
měli jsme všichni zažívat krizi, šetřit a čekat na zlepšení. V USA ale o svůj 
“pocit” blahobytu nechtěli jen tak přijít, a proto natiskli v roce 2020 35 % 
dolarů navíc, které byly za dosud celou historii emitovány. 


Co asi může skokový růst 35 % objemu USD v oběhu udělat se 
světovou ekonomikou? Vyvolá světovou inflaci. 

Vysoká inflace

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ales-michl-cnb-sazby-inflace-rozstrel.A220107_143402_ekonomika_ven
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/kdpc24/35_of_all_us_dollars_in_existence_have_been/


  Inflace a kryptoměny
Když v roce 2008 začala velká hypoteční krize, nikdo moc nevěděl, jak z této 
situace ven. Odpovědí států bylo kvantitativní uvolňování (tisk peněz) a odpovědí 
lidí byl Bitcoin - decentralizovaná forma hodnoty, která technicky řeší všechny 
nedostatky fiat peněz a zamezuje jakémukoliv zneužití.


Aktuální situace vysoké inflace jen ukazuje, jak je systém fiat měn zranitelný  
a dlouhodobě nefunkční. Vysoka inflace nemilosrdně drtí nižší a střední třídu, 
protože tato skupina jde do zaměstnání, vydělá si své peníze a ihned je utratí.  
Teď si všichni naplno uvědomují, že bez investování bude každý ve velké ztrátě.


Investování už tedy není jen záležitost firem a bohatých lidí. Investovat musí začít 
každý a ten kdo nezainvestuje své peníze, bude bez lítosti smeten inflací. 
Zvýšený zájem hlásí snad všechny investiční platformy ve světe i u nás. 


Inflace a kryptoměny

Čím více se začíná řešit inflace, tím více lidé naráží i na kryptoměny a jejich hlavní 
myšlenku decentralizace. Kdyby byla nastavena státní monetární politika  
s pevnými pravidly, nikdy by k takovému znehodnocování nákupní síly nemohlo 
dojít.


Kryptoměny jsou skvělý příklad malých sociálně ekonomických pokusů, kde lze 
za extrémně krátký čas pozorovat různé dopady nastavení různých 
ekonomických pravidel. 


Představte si, že by se vytvořila kryptoměna, která bude mít obrovskou nákupní 
sílu, ale vše bude řídit jedna centrální autorita, která bude moct kdykoliv 
rozhodnout, o kolik se zvětší objem měny - kdo by takovou kryptoměnu koupil? 
Nikdo. A přesně takovou měnu všichni používáme. Po celém světě. 

Inflace může být tedy jeden z nejzásadnějších vlivů nástupu nových 
uživatelů, investorů a institucí do světa kryptoměn.

https://cc.cz/inflace-a-covid-zenou-zajem-o-roboticke-investice-vzhuru-u-nas-dosahnete-i-na-19-zhodnoceni-rika-sef-ceske-sluzby-portu/


 

Ethereum umožnilo jako první kryptoměna programovaní smart kontraktů  
a decentralizovaných aplikací. Ethereum si vybralo cestu doručit jako první 
revoluční inovaci s decentralizací a až následně škálovat svůj provoz 
(škálovatelnost je počet transakcí, které síť dokáže zpracovat). 


Díky této cestě dokázalo ETH posunout využitelnost kryptoměn na zcela novou 
úroveň, vytvořit nový trh decentralizovaných aplikací a zažít ohromný úspěch.  
Za tento pokrok ale aktuálně platí nejvyšší možnou daň - obrovské transakční 
poplatky, které dělají z Etherea pouze blockchain pro movitější. Podle dostupných 
statistik byl průměrný poplatek na ETH síti ~$63 za rok. Než tedy uděláte nějakou 
interakci s aplikací, velmi dobře nad tím popřemýšlíte.


Ethereum vyřešilo inovaci, ale logicky teď musí řešit škálovatelost, která, myslím 
si, bude vyřešena v následujících 3-5 letech v rámci roadmapy a Etherea 2.0.


Vzestup ETH a Dapps

Vzestup ETH a Dapps

Prostor na trhu pro nové platformy
Vysoké transakční poplatky daly logicky ohromný prostor novým kryptoměnám, 
které uživatelům nabídly nízké transakční poplatky a stejné funkce jako Ethereum, 
ale vše vykoupeno za centralizaci (síť je mnohonásobně snazší vypnout, protože 
má malý počet bodů provozu).


Pokud jste tedy chtěli zkusit jako nováčci s menším obnosem peněz různé 
decentralizované aplikace, museli jste jít na jiný blockchain než ETH. Tato situace 
na trhu dala ohromný prostor novým kryptoměnám, jako je Cosmos, Polkadot  
a především Solana, která zažila za rok 2021 exponenciální růst.


https://cc.cz/kryptomena-solana-nabizi-rychle-transakce-a-laka-velke-investory-od-ledna-vyrostla-vice-nez-stonasobne/


 

Vzestup nových blockchainů, jako Avalanche, Solana nebo Binance smart chain, 
přitáhl spoustu pozornosti - jak uživatelů, tak investorů. Kdo zachytil tyto chainy  
v začátku, mohl v roce 2021 vydělat slušný balík. 


Nové programovací platformy

Rostoucí inflace

Z řad našich klientů a možných investorů se tedy množily dotazy, jestli tyto nové 
blockchainy taky nakupujeme a proč na nich nevyděláváme. Logicky jsem všechny 
tyto chainy zkoušel, četl jejich whitepapery a detailně zkoumal, ale fundamentálně 
jsou tam takové vykřičníky, že mi říkají, abych se jasně držel mimo.


Fundamentální nevýhody
• Krátká doba provozu (čím kratší doba provozu, tím větší riziko).  

Např. Solana už párkrát přestala fungovat.

• Vysoký transakční výkon je vykoupen vysokou mírou centralizace (snadnější 

možnost útoků/manipulace se sítí).

• ETH doručilo na začátku inovaci smart kontraktů s decentralizací za cenu 

pozdější škálovatelnosti -> tyto chainy doručují škálovatelnost za cenu 
centralizace a pozdější decentralizace.


• Jakmile se ETH vyškáluje, bude naplno konkurenceschopné vůči těmto 
chainům (~3 roky), není zde tedy zásadní dlouhodobá konkurenční výhoda.

Finanční trhy jsou iracionální místo, kde se dějí nelogické věci naprosto odtržené 
od reality - například růst Dogecoin, Shiba Inu coin a podobně. Když vidím někde 
vykřičníky, raději se budu držet mimo a pozorovat růst, než abych se stal 
spekulantem, který chce vydělávat na všem - tohle je cesta k jasným ztrátám. 
Jsem investor a chci vydělávat na situacích, které mi dávají smysl.


https://itsblockchain.com/solana-mainnet-shutdown/
https://cc.cz/rockaway-blockchain-fund-dal-roste-a-otevira-se-investorum-od-milionu-korun-hlasi-zhodnoceni-pres-800/
https://cc.cz/rockaway-blockchain-fund-dal-roste-a-otevira-se-investorum-od-milionu-korun-hlasi-zhodnoceni-pres-800/


 

Je krásné sledovat, jak komunity a vývojáři umí řešit problémy. Když mainnet ETH 
začal byt extrémně nedostupný skrze vysoké poplatky, veškerá pozornost se 
soustředila na budování infrastruktury Layer 2 škálovatelnost (transakce se 
vypořádávají v rámci druhé vrstvy za minimální poplatky a mainnet slouží jen jako 
hlavní chain pro hromadné ověřené transakce z Layer 2).

Layer 2 škálovatelnost

Layer 2 škálovatelnost

Přechod z modulárních blockchainů
Většina blockchainů je aktuálně monolitických, tzn. všechny transakce se 
vypořádávají na jedné vrstvě (layer one). Tohle vytváří obrovský tlak na 
škálovatelnost layer one blockchainů.


První počítače měly své základní desky primárně jen monolitické (všechny 
komponenty byly v jedné vrstvě). Postupem času se ale základní desky staly 
modulární, tzn. na základní vrstvu šly přidávat další komponenty.


Stejný posun můžeme sledovat i v Ethereu, kdy se ETH pomalu stává 
modulárním. To znamená, že na hlavní chain lze přidávat další vrstvy, které zvýší 
škálovatelnost a přidají nové technické funkce. 


Layer 2 projekty, jako Arbitrum, Polygon nebo Optimism, mnohonásobně zvyšují 
škálovatelnost ETH sítě za minimální poplatky. Jakmile se vyškáluje i mainnet 
ETH, spolu s L2 vrstvami ETH zvládne miliony transakcí za minimální poplatky  
s vysokou mírou decentralizace.



 

Jednou z dalších zásadních událostí za Q4/2021 je pojem metaverse. Ve zkratce 
jde o 3D svět, kde můžete dělat kompletní interakce, jako ve světě skutečném  
a máte plnou svobodu pohybu. Nejlepší pochopení možného potenciálu 
metaverse dostanete z filmu od Stevena Spielberga - Ready Player One.


Vzestup tohoto pojmu v mainstremu zapříčil především Facebook, který se 
oficiálně přejmenoval na Meta a oznámil tím, že veškeré aktivity Facebooku se 
soustředí na budovaní svého metaverse. Je to logický krok, protože Facebook je 
v rámci své firmy Oculus lídr ve VR odvětví.

Metaverse

Metaverse

Metaverse v kryptoměnách
Metaverse je už nějakou dobu i ve světě kryptoměn. Osobně jsme s Pavlem 
Přecechtělem mezi prvními nakupovali pozemky v Decentralandu a Somnium 
Space. Jen jsme si asi nikdy nepředstavili, že to může být až tak velké jako dnes.


Ihned po oznámení Facebooku o přejmenování na nový název Meta začaly 
decentralizované světy exponenciálně růst a dostaly se do hlavního hledáčku 
investorů. Tituly jako Decentraland, Sandbox nebo Somnium Space budou teď 
díky Meta zažívat zlatou éru. 


Budoucnost
Čím více jsem v kryptoměnách, tím vice chápu, že další vstup kapitálu bude spíše 
iracionální a nelogický (viz poslední mánie s NFT). Do Bitcoinu, Etherea a DeFi 
budou stále proudit nové peníze, ale jako další velmi pravděpodobný trend vidím 
gaming a metaverse projekty, které by mohly zapříčinit další skokový nárůst 
kapitálu v krypto světě.


https://www.csfd.cz/film/410534-ready-player-one-hra-zacina/prehled/
https://cc.cz/pres-miliardu-korun-za-prava-k-nazvu-meta-mark-zuckerberg-vklada-do-virtualniho-vesmiru-obri-nadeje/


 

Celkově jsme za Q4/2021 vygenerovali zisk +4,22 % a uzavíráme tak 
zhodnocení za rok 2021 na +52,23 %.  

Rok 2021 byl velmi živý - v lednu a únoru jsme mohli sledovat agresivní růst  
ETH / BTC, který následně pokračoval po zbytek roku se středními korekcemi,  
do kterých jsme nastupovaly. DeFi tituly spíše stagnovaly / klesaly a ukázalo se,  
že hlavní trakce byla na NFT trhu, který spíše vnímáme jako velmi spekulativní 
(krátká doba na trhu, moc rychlý růst ceny…).


Celý rok jsme měli před sebou velkou výzvu - jak rozumně v čase rozinvestovat 
kapitál tak, aby jsme se vyhnuli korekcím a správně nastoupili do pozic. Jsme rádi, 
že se nám tento úkol povedl a rok 2021 uzavíráme s pozitivním zhodnocením. 

Přehled zhodnocení: 
Q1 +44,19 % 

Q2 +2,73 % 

Q3 +1,11 % 

Q4 +4,22 %


Zhodnocení Q4/2021

Zhodnocení Q4/2021

Crypviz performance 2021 +52,23 % 
 zhodnocení prostředků od 01/2021 - 12/2021 



 

8. prosince proběhl online klientský den (záznam na Youtube), kde jsme zhodnotili 
uplynulé období. Jako nejzásadnější bod klientského dnu byl upgrade naší investiční 
strategie.


Rok 2021 byl pro nás první rok - strategii jsme navrhli v poměru nejvyšší efektivity / 
bezpečnosti / rozložení rizik. Strategie se ukázala jako úspěšná, ale ostrá data nám 
dala zpětnou vazbu, že bylo vše nadesignované až moc bezpečně (nízká expozice 
na trh). 

Upgrade strategie

Zhodnocení Q4/2021

Nová strategie Crypviz 2.0
Vzali jsme tedy dostupná data, udělali veškeré projekce chování trhu a 
upgradovali strategii pro vyšší expozici trhu. To vše ale zároveň v kontextu 
rozumného zachování rizika a rozložení rizik.


Nový upgrade by tedy měl být datově podloženým kompromisem mezi ideální 
expozicí na pohyby trhu a dodržení vysoké bezpečnosti portfolia. 

Oproti původní strategii je změna v tom, že místo 50 % v stablecoinech (půjčky) 
zvýšíme expozici na poskytování likvidity a platformy. Díky tomu můžeme čekat i 
případné vyšší zhodnocení za cenu lehce vyšší volatility při případných korekcích 
trhu. Věříme, že tento upgrade strategie doručí ještě lepší výsledky, které trh 
kryptoměn nabízí. 

https://www.youtube.com/watch?v=werRO2mQMkM


 

Vývoj DeFiStav portfolia

Poskytování likvidity 
Když Ethereum v listopadu dosáhlo hodnoty 4 800 USD (all time high), začali 
jsme ihned být na pozoru ohledně dalších korekcí. 


Do toho byl čím dál více cítit až moc velký optimismus z komunit a z retailu. 
Každý mluvil o tom, jak půjdeme na 10 000 USD, jak je všechno úžasné a jak 
krypto začínají nakupovat lidi, o kterých byste si nikdy nemysleli, že můžou 
nakupovat - klasický scénář před nějakou zásadnější korekcí.


Jakmile jsme tedy i z trhu zpozorovali první náznaky poklesů, uzavřeli jsme 
majoritní pozice na likviditě - inkasovali jsme pěkný zisk a zároveň se tak ochránili 
před možnými poklesy. Raději se budeme dívat na trh, který se utrhne nahoru, 
než se dívat na možné velké korekce z trhu, které jsou logicky zcela zřejmé a 
očekávané.


Jak se ukázalo, rozhodnutí bylo správné (ETH se už v lednu dostalo pod  
3 000 USD). Aktuálně znovu nastupujeme zpět na klíčových úrovních a budujeme 
pozice.

Stav portfolia



 

Vývoj DeFiStav portfolia

Curve Finance celkově začíná získávat velkou pozornost kryptoměnového světa - 
retail, DAOs i instituce začínají chápat, že Curve je středobodem pro směny 
stablecoinů. Díky zářijovému ukončení inflační politiky airdropů jeho cena začíná  
i aktivně růst, protože odpadli pravidelní prodejci airdropů.


Dále díky Convex Finance je možné mít roční odměnu cca 50 % bez potřeby 
uzamykat CRV, což ze CRV dělá velmi zajímavý a atraktivní titul na zhodnocení.

Další titul, který je jasně platformový, je Synthetix, který už má aktuálně v provozu 
protokoly Lyra Finance, Thales, Kwenta a nově i Aelin. Synthetix díky své 
myšlence neomezené likvidity a syntetických aktiv začíná okolo sebe vytvářet 
velmi zajímavý ekosystém, který bude mít určitě místo na trhu.

Platformy
V platformách jsme udělali malý update, kdy jsme jako platformy začali chápat  
i projekty Curve, Synthetix a Maker DAO. Spolu s Ethereem se jedná o projekty, 
které jsou tzv. base layer pro mnoho dalších projektů, které využívají technologií 
těchto titulů. 


Curve, Synthetix a Maker už jsou tzv. klasické blue chip DeFi tituly, které mají 
ověřenou technologii, bezpečný kód a vysoký vliv na celém trhu 
decentralizovaných financí.

Po výstupu Etherea na ceně ~3 800 USD opět pomalu nastupujeme na klíčových 
úrovních (nejčastěji v extrémních propadech na pull backu). Ethereum následně 
budeme využívat v rámci dalších strategií jako jsou opce, půjčky nebo staking.



 

Vývoj DeFiStav portfolia

Stablecoiny a farming 
Convex Finance spolu s Curve Finance zažívají raketový úspěch. Kapitál proudí  
do těchto platforem ve velkém, protože se začínají stávat monopolem na trhu 
směny stablecoinů a poskytování likvidity stablecoinů. Pokud chce dnes někdo 
směnit větší obnos stablecoinů nebo se napojit na likviditu, nejlepší tržní podmínky 
dostane na Curve Finance.

Díky čím dál ověřenější pozici Convex Finance (bezpečnost smart kontraktů, 
kapitál) jsme logicky navýšili podíl i v této platformě, která je pro nás aktuálně 
největší platformou pro poskytování půjček na stablecoinech. 


Na AAVE jsme snížili podíl kapitálu a majoritní část přesunuli právě na Convex, 
která je nadplatforma Curve. Dále stále poskytujeme půjčky v automatické 
platformě Alpha Homora (poskytování půjček s úvěrem).



 

BarnBridge měl v Q4 slibný vývoj, kdy jeho cena raketově vystřelila nahoru,  
ale bohužel pak cena všech menších low cap DeFi titulů celkově klesla. 
Fundamentálně je BarnBridge velmi silný a zdravý produkt, trh pouze neocenil  
jeho reálnou vnitřní hodnotu.


Tyler (zakladatel BarnBridge) velmi aktivně řeší, jak rozvíjet celkovou myšlenku 
ještě dále. Věřím, že díky fundamentu a technologické inovaci Bond ještě čeká  
ten pravý showtime, na který jsme více než dobře nachystaní.

Vývoj DeFiStav portfolia

Risk kapitál 
Za rok 2021 měl úspěch hlavně Bitcoin a Ethereum. Segment decentralizovaných 
financí menších technologických projektů celkově stagnoval nebo spíše klesal. 
Risk kapitál tedy za rok 2021 tvořil pouze minoritní zhodnocení. 


Kryptoměnové trhy jsou ale velmi cyklické - máme období, kdy roste Bitcoin nebo 
Ethereum (hlavní tituly), ale pak je zase doba, kdy rostou jen technologické tituly 
(DeFi, Gaming) a nebo roste naopak jen NFT. Je tedy nutné počítat s každým 
scénářem a být nejlépe v každém segmentu. Díky naší strategii a rozložení 
(nesázíme na jednu kartu) jsme byli schopni vygenerovat pěkný zisk díky Ethereu, 
likviditě a půjčkám.

Po úspěšném výstupu a následném vstupu zpět (zdvojnásobili jsme svoji pozici) 
Universe zažilo ještě větší propad, až na 0,06 USD. Fundamentálně a 
technologicky je to opět projekt ve skvělém stavu, tudíž nebyl důvod k prodeji.


Čekání se vyplatilo a zrovna pár dní zpět se opět na Universe objevila silná 
nákupní aktivita, kdy cena během jednoho dne vystoupala až o 60 % na 0.2 USD. 
Naše cílová cena k prodeji je cca na ~0.3 USD, kde bychom chtěli realizovat zisk.


Thales v ceně nezaznamenalo nějaké výraznější změny. Díky stakingu a velkému 
zhodnocení se nám navyšuje počet tokenů držení. Očekáváme, že cenový růst by 
mohl způsobit chystané updaty projektu.



Stav portfolia

Nový titul v risku kapitálu je Silo Finance, kde jsme se účastnili úvodní aukce 
předprodeje tokenů. Díky tomu máme nákupní cenu Silo tokenu, kde máme 
zhodnocení cca okolo 100 %.


Silo Finance chce upgradovat lending borrowing trh pomocí nové technologie, 
kde by mohla fungovat likvidita v rámci jednotlivých poolů. Tato změna by mohla 
rapidně zvýšit bezpečnost (každý titul má svůj pool oddělený od ostatních)  
a likviditu všech prostředků.


Dostal jsem se i do kontaktu s core týmem Silo Finance a moc mi tito lidé, kteří 
stojí za vývojem a celkovým designem projektu, sedí.


Projekt je zatím v úvodní fázi a na jaře bychom měli vidět jeho první releasy.  
Při menších korekcích i dále nakupujeme, protože se nám velmi líbí, jak velká 
jména z krypto světa o Silo Finance tweetují.

Dfinity 
- Dfinity stále více potvrzuje svou zajímavou technologickou pozici. 
- Ledger přidal možnost Dfinity mít na HW wallet. 
- Aktivně už řešíme corporate account na jiných burzách, abychom 
mohli začít Dfinity oficiálně nakupovat. 

Maker DAO 
- Maker DAO je blue chip DeFi projekt, který reprezentuje koncept 
centrální banky ve světe kryptoměn. 
- Při budoucích korekcích začneme projekt akumulovat. 

NFTs 
- Po konzultacích a ochlazení NFT trhu jsme udělali rozhodnutí, že s 
NFT nebudeme spekulovat a vše budeme dále pozorovat. 
- Vše začíná působit jako ICO mánie v roce 2017 a je zde velká 
pravděpodobnost korekcí. 

Sledované projekty pro další vstup



Děkujeme

Crypviz Asset Management


