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HALVING – Zníženie ponuky mincí BTC o 50% 
Len raz za 4 roky. Len 2x za celú 11 ročnú históriu.Tretíkrát už 13. mája.2020 

 

PS: Ak príde na tržnicu 10 ľudí, ktorí chcú kúpiť 1 kg zemiakov, no predavačovi ostalo už 

len 1 posledné kilo, čo sa stane s ich cenou? 

 

• Prečo je hodnota Bitcoinu (dnes 20.4.2020) 6 845$? 

• Ako je stanovená cena kryptomien? Podľa čoho? Kto ju určuje? 

• No nikto iný ako trh (investori). 

• Len ponuka a dopyt po kryptomenách. Len podľa toho je stanovená trhová cena. 

 

Aká je Ponuka kryptomien?  

Obmedzená. Vedel si o tom? Podobne ako aj zlato, aj kryptomeny sú obmedzené 

množstvom. V prípade Bitcoinu, presne 21 miliónov mincí, ktoré kedy na svete budú 

existovať. Ani o jednu mincu viac! 

 

Aký je dopyt?  Myslíš, že rastie alebo klesá? 

Určiť výšku dopytu po kryptomenách (koľko ľudí kryptomeny nakupuje) nie je tak 

jednoduché. Mohol by ale byť jedným z ukazovateľov napr. počet Krypto-peňaženiek, 

ktoré na svete existujú? Samozrejme, že áno. 

Čím viac peňaženiek existuje, tým viac ľudí do kryptomien investuje, je tak? Aký je teda 

počet Krypto-wallets?  

• Oficiálne údaje najväčšej Krypto-peňaženky na svete (apríl 2019 – apríl 2020): 

Medziročný nárast počtu BTC peňaženiek o 38%. 

 

• Aha...Teda ponuka je obmedzená, no dopyt rastie .. Čo by to malo urobiť s  cenou 

Bitcoinu do budúcna? No nič iné, než to, čo sa deje už 11 rokov 😊 

 

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply
https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users
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Poenta tohto dokumentu: 

Ponuka mincí BTC je nie len že obmedzená, ale aj samotná emisia (ťažba nových 

kryptomien), ktoré sa postupne dostávajú do obehu neustále klesá. V preklade ...  

• V roku 2009 sa na celom svete každých 10 minút vyťažilo dohromady presne 50 

BTC mincí (ako odmena pre ťažiarov za ťažbu kryptomien).  

• V roku 2012 sa tento počet znížil na 25 mince BTC každých 10 minút.  

• V roku 2016 sa tento počet znížil na 12,5 mince Bitcoinu každých 10 minút. 

Toto obmedzovanie ťažby sa nazýva Halving (algortimom vopred presne nastavené). 

Súvisí s ťažbou a tá má priamy dopad na cenu kryptomeny.  

Konkrétnejšie, je to udalosť, kedy doslova z hodiny na hodinu dôjde k zníženiu odmeny 

pre ťažiarov Kryptomeny presne o polovicu! Bitcoin v histórií prešiel zatiaľ len 2 halving 

procesmi (2012, 2016). Tento jav sa opakuje v prípade Bitcoinu len raz za 4 roky. 

• 2012, 2016 .... Áno. Tretí Halving bude tento rok 2020. 

• A nie len, že tento rok ... ale konkrétne už 13. mája 2020 ! Odmena z ťažby sa 

zníži na 6,25 mince BTC. 

Halving teda znamená dvojnásobne obmedzenie ponuky mincí BTC. (Ale dopyt narástol 

medziročne o 38%). V preklade to teda znamená, že:  

• Dnes je na svete vyťažených už presne 81,3% všetkých Bitcoinov. 

• Tie sa vyťažili za 11 rokov existencie (2009 – 2020) 

• Zvyšných cca 19% BTC mincí sa bude ťažiť ďalších presne 121 rokov (do roku 

2141).  

• To znamená, že počet mincí, ktoré sa každý rok (resp. konkrétne každé 4 roky) 

vyťaží je nižší a nižší.  

 

Prečo o tom hovoríme? Pretože táto ojedinelá udalosť mala na hodnotu Bitcoinu vždy 

enormný vplyv. 

 

Psychologický efekt 

Prečo potom ťažiari ešte stále ten Bitcoin ťažia, keď získavajú za svoju prácu (prácu 

svojich počítačov) stále menej mincí? Myslíš, že zisk ťažiarov kryptomeny závisí len od 

počtu mincí, ktoré vyťaží? A čo cena tej mince kryptomeny? A tu je POENTA! 

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://www.bitcoinblockhalf.com/
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Obmedzenie množstva resp. dokonca znižovanie ponuky je silný psychologický 

faktor!  

Funguje ZÁKON TRHOV. Cena kryptomien na zníženie ponuky (halving) 

automaticky reaguje. Prečo?  

Pretože zníženie vyťažených mincí znamená nižšiu ponuku a pri rastúcom dopyte 

to znamená rast ceny.  

Čierne na bielom, čo sa v minulosti stalo s hodnotou Bitcoinom počas 2 halving procesov 

(2012, 2016). 

  

 

 

1. Halving (28. november 2012): Do 4 mesiacov Bitcoin narástol z 12,53 USD na 

1151 USD. (Pri nákupe za 100€ to znamenalo zisk 9 185€). 

 

2. Halving (2016): Do 12 mesiacov Bitcoin narástol z hodnoty 636,36 $ na 

19 987$. (Pri nákupe za 100€ to znamenalo zisk 3 140€). 

 

3. Čo sa môže stať s cenou pri historicky 3. halvingu? To nikto nevie. Môžeme to len 

predpokladať. 

• Môžu ceny narásť o 98%? O 352%? O 639%? Môžu        

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
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• Mohla by sa história sa opäť opakovať a mohli by ceny narásť opäť 31x? 

Opäť 91 násobne? Kľudne aj o 200-násobne ako v roku 2013? Áno 

mohli .. 

• Teoreticky sa ale nemusí stať nič? Cena sa nepohne? Teoreticky áno... 

• Alebo začne Bitcoin padať? Aj to sa môže stať. Pravdepodobnosť? 

Nízka...  

 

Za 11 rokov narástli kryptomeny 700 000x. Kde môžu (môžu) byť o ďalšie 2, 3 či 5 rokov? 

Oplatí sa do Kryptomien NEINVESTOVAŤ drobné (200€ či 300€) a RISKOVAŤ tak, že Opäť 

Narastú 10x? 20x? 30x? a ty tak prídeš o UŠLÝ ZISK pár tisíc eur? Oplatí sa neinvestovať 

a riskovať?  

• Je horšie investovať 200€ a prerobiť alebo prísť o zisk 4 000€ do 2 rokov? 

• A čo tak investovať 200€ ale riskovať len 100€? Alebo len 50€ či 10€ z celej 

investície.  

• Bolo by to výhodnejšie? Áno, aj to sa dá       Ak chceš vedieť ako, napíš nám. 

• Investovať 200€, riskovať napr. 50€, ale môcť do 2 rokov zarobiť 4 000€? Hmm... 

 

  

Kto sa už ale na trhoch pohybuje pár rokov, vie, ktorá udalosť má najvyššiu 

pravdepodobnosť. 

Chceš vedieť, aký vývoj ceny Bitcoinu očakávame do 2 rokov? Veľká Technická 

a Fundamentálna analýza ďalšieho vývoja Kryptomien podľa:  

• 11- ročného vývoja ceny Bitcoinu 

• Predošlých Halving udalostí 

POZOR ale: Tak ako tento článok, ani Analýza NIE JE verejne dostupná! Len pre naších 

členov v chatbote! Preto:  

1. Analýzu ti sprístupníme len na 3 dni 

2. Podlieha Autorským právam! Preto jej ďalšie šírenie je  PRÍSNE ZAKÁZANÉ! 

K analýze sa dostaneš TU. 

 

7 mýtov o Bitcoine  Články  Blockchain Technológia 

 

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/m1x0h1
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
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Ak chceš s Kryptomenami ZAČAŤ... Si expert alebo skôr začiatočník?  

• Máš už s burzou a obchodovaním skúsenosti? 

• Vieš, čo, kde ako nakúpiť? Ako nakúpiť bez poplatkov? 

• Kam mince bezpečne uložiť? Ako sa ochrániť pred hackermi? 

• Ktoré krypto sa oplatí? Akým chybám sa vyhnúť? 

Ak o týchto chybách nevieš, nemôžeš sa im tak ani vyhnúť? 

Bolo by lepšie o tých chybách vedieť vopred, vyhnúť sa im a ušetriť? 

Ak chceš vedieť, aké sú ČASTÉ Začiatočnícke CHYBY, za ktoré sa veľmi 

DRAHO platí, nájdeš ich TU:  

• Drahé Začiatočnícke Chyby TU 

• PS: Chyby, za ktoré som ja zaplatil cez 430€ ... 

 

 

PS: Aktuálne len 4,7% svetovej populácie vlastní Kryptomeny. Keďže 81% Bitcoinov už je 

vyťažených, znamená to, že 4,7% ľudí na svete vlastní 81% BTC mincí? 

Znamená to, že pre zvyšných 95% populácie ostáva len 19% mincí BTC? 

Je to to isté ako keď príde na tržnicu 10 ľudí, ktorí chcú kúpiť 1 kg zemiakov, no 

predavačovi ostalo už len 1 posledné kilo? Áno, je to rovnaká situácia. 

 

 

Tento dokument nie je investičným odporúčaním. Neposkytujeme finančné ani investičné 

poradenstvo. Každý človek obchoduje podľa vlastného uváženia. 

 

-- 

Dominik Džamba 

 

 

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
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     Ako-tazit-kryptomeny.sk 

฿ Kryptomeny pre Začiatočníka 

$  Forex-Menežované Účty 

 

FB / @zhodnocujem 

IG / @milionova_mysel 

 

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://ako-tazit-kryptomeny.sk/
http://m.me/ExpertNaKryptomeny
https://ako-tazit-kryptomeny.sk/trading/
https://www.facebook.com/groups/zhodnocujem/
https://www.instagram.com/milionova_mysel

