Dominance bitcoinu na trhu kryptoměn opět klesá.
Jaké budou důsledky?
„Dominance bitcoinu“ je podíl tržní kapitalizace největší kryptoměny na tržní kapitalizaci
celého trhu virtuálních aktiv. Ve chvílích nejistoty je vysoká, klidně 50 až 55 %. Když se
důvěra v digitální měny obnoví, dominance klesne. To je důsledkem toho, že investoři
volí více riskantní aktiva a neschovávají svůj kapitál jen do bitcoinu.
V prvním srpnovém týdnu dominance oscilovala kolem 40 %. To je nejnižší hodnota od
ledna letošního roku, kdy začínal trh kryptoměn zamrzat. Pokud bude trend pokračovat,
můžeme očekávat tzv. „sezónu alternativních kryptoměn“, tedy období, kdy je cena
BTC střednědobě na stejné hladině a cena jiných měn výrazně roste.

Ethereum vstupuje do nové fáze. Přechod na úplně
nový systém je bezprecedentní
Ethereum je největší blockchain na světě. Za den skrze něj projde přes milion transakcí.
Na takový zájem nebyla síť postavená, proto mohou poplatky za převod růst až ke
stovkám dolarů. Vyřešit to má Nadace Ethereum vedená Vitalikem Buterinem. Ta
vyvinula během posledních let projekt nazvaný jednoduše Ethereum 2.0.
Ethereum 2.0 nahrazuje potvrzování transakcí procesem těžby (Proof-of-Work) úplně
novým paradigmatem – algoritmem (Proof-of-Stake). Ten by měl kapacitu sítě navýšit
až 6 895krát. Jde o bezprecedentní operaci, v historii kryptoměn se nepovedlo nic ani
vzdáleně podobného. Přesun na nový systém podporují taktéž největší světové tokeny
pracující s Ethereum, jako jsou Tether (USDT) a USD Coin (USDC).

Česko pracuje s Evropským parlamentem a Komisí na
finálním znění regulace MiCA
Svět kryptoměn se už brzy zásadně promění. EU se letos v červnu shodla na přísných
pravidlech a regulacích, kterými chce obchodování s kryptoměnami pohlídat. Nová
evropská pravidla Markets in Crypto-Assets (MiCA) nyní převzala Česká republika. Ta
v rámci svého předsednictví Radě EU pracuje na dokončení finálního znění nařízení. Vše
chce mít hotové do konce letošního roku. Co se změní? Přečtěte si pohled europoslance,
podnikatele v kryptu a zástupce Ministerstva financí na www.kryptobezpecne.cz.

