
Propad trhu s kryptoměnami?  
Tady jsou dvě hlavní příčiny. 
Trh kryptoměn se za půl roku smrskl z 2,9 bilionu dolarů na 1,2 bilionu1. Bitcoin ze svého 
historického maxima 68 tisíc dolarů sjel až na 29 tisíc. Největší kryptoměna prorazila 
i  dno posledního výplachu z  července minulého roku, kdy se tehdy ostře odrazila 
a  pokračovala v  růstu. Co je příčinou prozatím největšího propadu od ledna 2018?

1) Pád důvěry ve „stabilní kryptoměny“
Stabilní kryptoměny zvané stablecoiny jsou 1:1 svázány s nějakou státní měnou, čas-
to s dolarem. Trh je na nich závislý, protože výrazně ulehčují obchod. Největší z nich, 
Tether, je třetí největší kryptoměnou na světě a denně se jí zobchoduje 2× větší objem 
než bitcoinu.2 Tether dosahuje velikosti ⅓ HDP České republiky. Stablecoiny okupují 
i pozice 4. (USDC), 7. (BUSD) a 15. (DAI) největší kryptoměny.

Vedle nich ještě před měsícem stála kryptoměna Terra (UST). Její cena se však v důsledku 
špatného designu 9. května 2022 začala odchylovat od jednoho dolaru a brzy spadla až 
na pět centů. Spolu s tím se zřítila i hodnota druhé části ekosystému Terra: kryptoměny 
Luna, která se propadla o 99,99 procent. Dohromady se z trhu za jediný týden vypařilo 
40 miliard dolarů3 – v poměru jde o podíl odpovídající účasti Ruské federace na svě-
tovém HDP. Stabilní kryptoměny jsou klíčovou součástí světa kryptoměn, proto takový 
pád zanechal velké šrámy na důvěře v celý trh.

2) Makroekonomická nejistota
Ve čtvrtek 24. února 2022 armáda Ruské federace překročila hranice Ukrajiny. V reakci 
na to vzrostla cena plynu, ropy a obilí. Cenový tlak takto významných komodit se trans-
formoval v Evropě do vysoké inflace ve výši 8 až 14 procent, a to v eurozóně i mimo ni.4 
Nový konflikt vytvořil nejistotu, která se do kryptoměn, už tak považovaných za vysoce 
rizikové investice, promítla.

Kromě toho kryptoměny za posledních pět let začaly silně korelovat s ostatními trhy. 
Americký akciový index S&P 500 uzavřel sedm týdnů ve ztrátě5, tudíž nelze v blízké 
budoucnosti očekávat výrazný růst digitálních měn.
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