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Na vlně NFTs

Úvodní slovo
Q3/2021 byl v kryptoměnách především v zájmu rostoucího trhu s NFTs
(non-fungible tokens), kde jsme mohli vidět rekordní prodeje a vstupy zajímavých
institucí, umělců a osobností.
Klasické kryptoměnové trhy zažily celkové zotavení z korekcí a mohli jsme vidět cca
~30% růst kryptoměnových trhů (bráno od 31/6 - 31/9). Před námi je tedy důležitý
milník, jestli se trhy dokážou dostat na ATH (all time high) ceny a případně pokořit
nové cenové rekordy.
Myšlenka decentralizovaných nancí a kryptoměn je mnohonásobně větší než
aktuální podoba a objemy, které trhy zpracovávají. Pokud se vše bude vyvíjet
dosavadním tempem, můžeme čekat mnohonásobný růst uživatelů, aplikací
a kapitálu.
Dále je vidět, že s rostoucí in ací se lidi musí čím dál více zajímat o investování.
Ten, kdo nechává ležet peníze na bankovním účtu, je odsouzen k nančnímu
neúspěchu a ztrátě. Osobně sleduji, že si i čím dál více lidí pokládá otázku, jak je
možné tisknout peníze “jen tak” bez fundamentálně logického důvodu, což je
nejlepší vstupní otázka do krypta.
Kryptoměny jsou tedy v mainstream hledáčku retailů, fondů a institucí jako nová
forma zhodnocení peněz. Dokonale reprezentují vyřešené nevýhody FIAT měn, které
jsou řízené centrální autoritou pouze v zájmu zachování moci státu.

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

Na vlně NFTs
Non-fungible token neboli NFT - pojem, o kterém psala snad všechna zahraniční
i mainstream česká business média. V NFT světe jsme mohli vidět exponenciální
růst zájmu a rekordně prodaná díla za astronomické sumy.

Co je to NFT?
NFT je nezaměnitelný a unikátní záznam v blockchainu, který veřejně
reprezentuje vlastnictví určitého digitálního média. Může to být například
obraz, fotka, audio stopa nebo video. Samotné soubory mohou být dále
sdíleny, ale vlastnictví NFT je určeno pouze jednomu majiteli (blockchain
adresa).

Blockchain nám tedy umožňuje něco opravdu digitálně vlastnit. Dosud to
byly jen jednotky dané měny, které reprezentují hodnotu. NFT ale vše
upgradovaly do podoby, kdy uživatelé mohou veřejně vlastnit určité fotky,
obrázky, audio nebo video záznamy.

Na vlně NFTs

Boom NFT
Osobně jsem NFT bral vždy jako čistý vtip a neviděl v NFT technologii nějakou
hlubší fundamentální a udržitelnou hodnotu.
Dává mi například smysl, že pokud si koupím obraz v galerii, tak k danému
obrazu dostanu i svoji NFT mutaci vytvořenou (vyminovanou) o ciálně galerií.
Taková NFT digitální mutace vlastnictví usnadní majiteli možný prodej a má
absolutní digitální stopu vlastnictví.
Nikdy bych si ale nepředstavil situaci, kdy lidé začnou utrácet desítky miliónů
dolarů za obyčejné JPEG obrázky - tento příklad jsou např. NFT crypto punks.

Každopádně trh jasně ukázal, že o NFT zájem je - jsou zde uživatelé a rostoucí
objemy nancí. V Q3/2021 se objemy NFT transakcí dle reuters.com vyšplhaly na
10,7 miliard dolarů.
Já jsem toho názoru, že člověk vždy může mít své názory, ale konečnou pravdu
a realitu ukáže vždy až trh a tady je jasný důkaz toho, že NFT mezi námi
pravděpodobně zůstanou - rostoucí trading volumes jsou toho jen důkazem.
Střízlivě ale spíše čekáme, že se aktuálně nacházíme v HYPE/FOMO fázi,
podobně jako v době ICO, a budou zde například 90% poklesy cen NFT.
Teorie, že by objemy dále rostly je za nás méně pravděpodobná.
NFT trh jsme tedy zařadili do svého portfolia sledovaných oblastí a celou situaci
budeme sledovat i nadále. Jsou zde zřejmě jasné use casy, které budou fungovat
a mít nějakou hodnotu, i kdybychom se nacházeli aktuálně v extremním
optimismu trhu.

fi

fi

Boom NFT

Zákaz těžení v Číně
Další velkou událostí na trzích byl zákaz kryptoměn v Číně. Konkrétně čínská
centrální banka označila veškeré transakce s kryptoměnami za nelegální
a nezákonné.
Je nutné si uvědomit, že v Číně je zakázaný i Google, Facebook nebo LinkedIn.
Jakmile Čína kompletně zakázala těžbu kryptoměn, byla jen otázka času,
kdy se zákaz rozšíří i na kompletní kryptoměnové transakce.

Tato novinka vyvolala napříč trhy velkou nervozitu. Ta se ale nakonec tržně
projevila minimálně a trhy začaly naopak za pár dnů růst.
Na této situaci je krásně vidět, jak jsou kryptoměnám jedno zákazy nebo
regulace, protože dokud bude internet online a dokud bude možné posílat
transakce, kryptoměny budou vždy fungovat.
Kdyby se přeci jen stalo, že by např. EU s USA udělaly koordinovaně stejné
prohlášení, vždy zde budou státy, které budou kryptoměny přijímat pro směny
(Švýcarsko, El Salvador a různé daňové ráje).

Zákaz těžení v Číně

Rostoucí inflace
Další velké téma, které společnost začíná řešit, je rostoucí in ace ČR. Ta o ciálně
dosáhla 4,9 % a je vysoko nad tolerančním pásmem ČNB. Podobná situace,
kde in ace útočí na nová maxima, je i v USA.

Aktuální in ace je jen daň za ekonomickou nálepku COVIDU, kdy státy rozdávaly
naplno příspěvky rmám a lidem pro překonání celé situace. Myšlenka je to
pěkná, ale reálně se jen “naplno zapnuly tiskárny” a za rok 2020 bylo vytištěno
35 % všech USD, které jsou v oběhu.
Mít větší objem peněz v oběhu není problém pro stát, ale pro obyčejné lidi
(především chudé a střední třídu), protože všechny jejich základní potřeby budou
dražší a nedostupnější.

“Cena kryptoměn je z určité části přímo úměrná objemu
peněz v oběhu - tzn. cena může být neomezená.”
Bohatí lidé mají většinou větší část svých peněz zainvestovaných a pokud máte
peníze investované na akciových trzích, tak se vás in ace až tak netýká. Když je
velká in ace, tak jsou i vysoké růsty trhů (vyšší objem peněz = vyšší hodnoty
akcií).
Kryptoměny jsou dokonalou odpovědí na neuvážený tisk peněz a velkou in aci,
která zdražuje základní služby a potřeby obyčejných lidí. Věřím, že díky vyšší
in aci bude růst zájem o kryptoměny a investování, protože kdo teď aktuálně
neinvestuje, je ve ztrátě.
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Rostoucí inflace

Vývoj kryptoměn za Q3/2021
Je krásné sledovat, jak jsou největší překážky a výzvy kryptoměnového světa
vyřešené a můžeme už jen sledovat vzrůstající počet uživatelů, kapitálu
a především aplikací.
V době psaní tohoto textu DeFi total value locked (TVL) dosáhlo magických
100 miliard dolarů, což je 142x nárůst oproti lednu 2020, kdy DeFi TVL bylo
700 miliónů USD.

Nejzajímavější updaty se ale dějí přímo v samotných DeFi appkách, kde komunity
spolu s vývojáři precizně posouvají celé odvětví mílovými kroky vpřed.

“Kryptoměny a DeFi poprvé chápou peníze jako kus
kódu, který může kdokoliv jakkoliv programovat.”
Nástroje jako poskytování likvidity, staking, opce nebo agregátory yield strategií
umožňuji stabilní generování zisku s čím dál menším rizikem (čím déle je smart
kontrakt používaný, tím je bezpečnější).
Díky tomu můžeme vidět za tak krátkou dobu exponenciální nárůst kapitálu
a uživatelů. DeFi z pohledu tradičního nančního světa přináší upgrade hlavně
v celkové rychlosti, transparentnosti a absolutní dostupnosti.

fi

Vývoj kryptoměn

Aktuální výzvy a budoucnost
Největší výzvu kryptoměnového odvětví vidím aktuálně ve škálovatelnosti.
Škálovatelnost přesněji znamená schopnost dané sítě zpracovávat co nejvíce
transakcí v čase.
Tlak na přechod ETH na Proof of Stake je čím dál větší - aktuálně síť dokáže
zpracovávat cca ~ 15 transakcí za sekundu a je nezbytné přejít na Proof of Stake,
aby síť dokázala zpracovat stovky až tisíce transakcí za sekundu.

Proč je škálovatelnost důležitá?
Čím méně je síť škálovatelná a čím více uživatelů chce posílat transakce, tím více
zaplatíte na poplatcích. Díky tomu, že Ethereum je aktuálně hlavní programovací
platforma pro DeFi, musí síť zpracovat přes milión transakcí denně.
Díky tomu dnes průměrně zaplatíte za transakci v ETH síti cca ~60 USD. Když na
ETH ještě nefungovalo DeFi, poplatky byly v řádech centů až jednotek dolarů,
ale DeFi aplikace a NFT vše změnily.
Jen pro Vaši představu - na naší hlavní adrese, kde spravujeme prostředky
Crypviz, jsme zaplatili od začátku roku na poplatcích cca 17 000 USD. Můžu ale
říct, že děláme opravdu high-end setupy a využíváme veškerých možností, takže
transakcí máme poměrně dost (cca 3-10 měsíčně). Jednoduchý investor může
například udělat jen 2-3 transakce ročně.
Jde ale o to, že pokud chcete dnes dělat high-end DeFi, musíte mít na start
alespoň 100 000 USD, protože cca 20% kapitálu zaplatíte pouze na poplatcích.

Budoucí výhled
Z pohledu investora se nebudu vůbec divit, když kryptoměnové trhy budou
dobývat nové cenové rekordy - vše spěje k růstu (adopce, technologie, zájem,
in ace), ale zároveň se nebudu divit ani velkým propadům. Správný investor musí
počítat s oběma scénáři.
Naopak se velmi těším, jak se začne více řešit škálovatelnost a jestli náhodou
ETH nezačne vyzývat k souboji jiná programovací platforma, jako např. Solona,
Polkadot nebo D nity. Osobně z ostatních programovacích platforem sleduji
D nity, které mi z pohledu DeFi vývojáře přijde nejvíce technologicky atraktivní.
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Aktuální výzvy a budoucnost

Zhodnocení Q3/2021
Celkově jsme za Q3/2021 vygenerovali zisk +1,11%. Díky správnému rozložení
rizika jsme schopni držet stabilitu portfolia, generovat zisk a budovat zajímavé
pozice.
Portfolio aktuálně táhne poskytování likvidity, půjčky a opce. Z fundamentálního
hlediska jsme vybudovali velice zajímavé pozice na risk kapitálu. Věřím, že tyto tituly
mají velký technologický potenciál stát se největšími aplikacemi DeFi světa a
samozřejmě generovat velice atraktivní zhodnocení.
Investor může mít sebelépe rozložené sázky na trhu, ale nikdy nedokáže říct, kdy
se naplno projeví investice. Sázky máme skvěle nastavené, teď už jen počkat na trh.
Aktuální růsty ETH a BTC naznačují, že by se mohlo opět jít do velkého bull runu.
V prvních fázích vždy roste ETH/BTC, což jsou takové lokomotivy celého krypto
světa, a následně se vše pomalu propisuje i do menších titulů, které mají zajímavou
technologii a potenciál.

Overall Crypviz performance 57,89 %
zhodnocení prostředků od 12/2020 - 09/2021

Zhodnocení Q3/2021

Stav portfolia
Poskytování likvidity
Poskytování likvidity je aktuálně za mě nejstabilnější a nejefektivnější způsob
generování zisku v DeFi. Směna prostředků je přímá potřeba každého uživatele
kryptoměn. Být tedy likvidity provider je dlouhodobě udržitelný způsob,
jak generovat zisk.
Díky uniswap V3 technologii poskytování
likvidity a dlouhodobého budování pozice
na ETH máme teď skvělou pozici na
poskytování likvidity (viz screen).
Aktuální setup na uniswap V3 umí
generovat cca ~4% měsíční zhodnocení
(bráno z dlouhodobého hlediska). Testovali
jsme i různé další teorie poskytování
likvidity, ale aktuální strategie se nám
osvědčila nejlépe v poměru riziko vs. výkon.
Strategie vygenerovala za cca měsíc a půl
poplatky ve výši 18 000 USD a navýšení
samotného poolu likvidity.

Mimo Uniswap naplno testujeme i další alternativní způsoby jak poskytovat
likviditu. Velice se nám osvědčilo poskytování likvidity v rámci platformy Alpha
Homora, která umožňuje poskytovat likviditu na páku - tzn. smart kontrakt
Vám automaticky půjčí peníze, zaplatí poplatky za půjčku a Vy máte vyšší zisk
na poskytování likvidity.
V hledáčku aktuálně máme i Harvest Finance, která začala nabízet automatické
poskytování likvidity na uniswap V3. Aktuálně vše řídíme manuálně, ale
v aplikaci harvestu je vše řízeno smart kontrakty. Díky tomu je možné si z
likvidity odnášet větší zisk kvůli pevně stanoveným pravidlům a automatizaci
řízení pozice.

Stav portfolia

Stablecoiny a farming
Generování zisku ze stablecoinů je jedna z našich hlavních strategií, protože
můžeme zhodnocovat prostředky bez potřeby vystavovat se volatilním aktivům,
která by mohla snižovat výši investice.
Hlavní platforma, kde generujeme zisky stablecoinů je AAVE (největší
a nejbezpečnější). AAVE je schopné generovat ~6 % ročně ze stablecoinů
(konzervativní strategie). Na AAVE držíme i risk pozici Synthetix, kde máme úrok
2,85 % ve formě dalších SNX.

Následně máme více agresivnější strategie v rámci platformy Convex Finance, která
zažívá obrovský boom a překonala už 7 miliard USD uzamčeného kapitálu. Convex
Finance je nástavba směnárny Curve Finance, která díky smart kontraktům využívá
boostovací výhody programu Curve Finance (nemusíte uzamykat CRV tokeny pro
větší zhodnocení).
Na Convex Finance využíváme strategie poskytování likvidity na stablecoinu
alchemix nance, kde je průměrné zhodnocení mezi 22-29 % ročně (zaleží
na nabídce a poptávce). Super zhodnocení je dále na naší risk pozici Curve
Finance, kde držíme nějaké tokeny Curve, ale máme navíc zhodnocení cca
65-80 % ročně.
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Stav portfolia

Risk kapitál
Strategie risk kapitálu vychází obecně z Paretova pravidla (80/20), kde cca 20%
prostředků z celkového kapitálu by mělo tvořit 80% zisků při plném projevení
tržního potenciálu jednotlivych pozic.
Aktuálně zisky tvoří hlavně konzervativní strategie jako poskytování likvidity
a půjčky, ale těšíme se, jak se začne naplno projevovat i risk kapitál.
Osobně můžu říct, že portfolio risk kapitálu máme skvěle rozinvestované
do fundamentálně/technologicky nejatraktivnějších projektů, které budou
pravděpodobně ovlivňovat fungování DeFi trhu.

BarnBridge má za sebou očekávaný release Smart Exposure a release svého
hlavního vlajkového produktu Smart Alpha. Smart kontrakty BarnBridge fungují
přesně tak, jak mají. Díky Smart Alpha můžete nakoupit podkladové aktivum
s nižší nebo vyšší expozicí na případnou volatilitu na základě senior a junior pozic
(kombinace produktu Smart Exposure).
V rámci podpory senior uživatelů v produktu Smart Yield jsme využili programu
a otevřeli senior pozici na páru USDC. Díky tomuto dostaneme začátkem února
příštího roku cca 1500 - 2000 Bond tokenů.
Další novinkou je, že BarnBridge spustí další sesterský projekt (podpora pro hlavní
produkty BarnBridge) FIAT DAO a všichni držitelé $Bond tokenu dostanou airdrop
(zdarma dostanete tokeny) ve formě $FIAT tokenů. Díky tomu, že jsme mezi top
100 držiteli Bond tokenů, mohl by to být velice zajímavý airdrop.
Z technologické podstaty tedy BarnBridge vše doručil a teď už je jen na trhu,
jak rychle adoptuje novou technologii. V době publikace předchozího kvartálního
dopisu byla cena $Bond cca 37 USD, dnes je to 30 USD (nejníže cca 22 USD) osobně jsem čekal růst a taky že budeme spíše někde na ~80 USD, ale trh
rozhodl. Není však ještě ten pravý čas pro projevení ceny a je potřeba dál čekat.
Mezitím budeme dále stakovat Bond a navyšovat tak pozici.
V tento moment je důležité hlídat fundamentální a technologickou stránku
projektu, jestli se vše plní, jestli vše funguje a jaké jsou plány do budoucna.
Dle mého názoru je nevyhnutelné, aby technologie a produkty BarnBridge zažily
adopci napříč DeFi světem a tím se i plně tržně projevily.

Stav portfolia

Curve Finance se nám podařilo skvěle koupit, cca na 1,25 USD (aktuální cena
3 USD), a vybudovat tak slušnou pozici na jedné z nejdůležitějších krypto
směnáren v DeFi.
Curve Finance je unikátní tím, že je specializované na směnu stablecoinů - tzn.
pokud chcete směnit velké množství stablecoinů, určitě zvolte Curve, protože
jeho technologie je designovaná přesně na tento účel. Curve efektivita směny
stablecoinů dlouhodobě překonává směny stablecoinů Uniswapu.
Navíc díky Convex Finance pobíráme úrok 60-80 % za rok ve formě dalších CRV
tokenů z celkové pozice. Tohle mě na DeFi baví nejvíce - peníze jsou maximálně
využité a každý dolar / titul generuje maximální zisk.

Další titul, který se nám podařilo ulovit během korekcí trhů, byl Synthetix.
Synthetix je platforma syntetických aktiv (aktiva nejsou reálně ničím podložená a
jsou jen napojená na decentralizované price feedy), kde můžete obchodovat
akcie, komodity nebo třeba forex.
Díky SNX si tak můžete vytvořit své akciové portfolio a nepotřebujete k tomu
klasický účet u brokera, ale pouze internet a svoji ETH adresu.
Dlouhodobě čekáme, že Synthetix bude majoritní DeFi protokol pro obchodování
tradičních nancí v decentraizovaném světě a jsme moc rádi, že nám trh dovolil
nakoupit SNX za férovou cenu.

Thales je jeden z prvních projektů, které fungují na platformě Synthetixu
(Synthetix je zde jako hlavní engine a Thales jako nástavba funkcí).
Thales se specializuje na obchodování binárních opcí v rámci kryptoměnových
trhů. Do budoucna se přidají pravděpodobně i nové trhy jako obchodování
klasických akcií, komodit nebo třeba i eventů.
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Stav portfolia

Universe se nám podařilo skvěle vyobchodovat a prodat cca se 100% ziskem
někde na ceně 0,25 USD.
Universe je skvělý projekt, který buduje zajímavou technologii a má super
komunitu, ale značná část této komunity dostala velké airdropy a díky tomu cena
zažívá časté turbulence směrem dolů (airdrop se vždy uvolní v neděli).
Dlouhodobě prodej airdropů nevadí, ale aktuálně z toho jde spekulativně
bene tovat - počkali jsme si tedy na pád ceny cca na 0,12 USD a znovu nakoupili
Universe za celou částku. Díky tomu máme 2x větší pozici a budeme znovu čekat
na boom ceny, kde bychom chtěli realizovat konečný zisk pozice (maximum bylo
i 0,35 USD).
Mezi tím díky stakingu budeme akumulovat další Universe a zlepšovat tak
celkovou nákupní cenu.

Sledované projekty pro další vstup
Dfinity
- Dfinity máme dlouhodobě v hledáčku platforem.
- Jakmile Kraken (naše hlavní burza) zalistuje Dfinity, začneme
pomalu budovat pozice v této platformě a Dapps.

NFTs
- Data jasně říkají, že NFT nelze ignorovat. Nechceme ale naskočit do
trhu jen pod tíhou FOMO (fear of missing out), jako spíš na základě
logických vstupů.
- Trh NFTs detailně sledujeme a pokud trh nezažije výrazné propady,
plánujeme v rámci risk kapitálu alokovat 1-2 % do NFT spekulací.
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Stav portfolia

Děkujeme

Crypviz Asset Management

