
[1/3] Detailná TA/FA analýza 11-ročného vývoja Bitcoinu. Ľudskou Rečou. 5
dôležitých zistení.

Po mesiacoch analyzovania sme to rozlúskli. 1 analýza, 5 dôležitých zistení:

1. Prečo čakáme rast (tých správnych kryptomien) až 40X do 2 rokov? Koľko
presne môžeš teda zarobiť a Koľko prerobiť?

2. Kedy presne kryptomeny nakúpiť a kedy predať tak aby si zarobil? Podľa čoho
to zistíš?

3. Ako  na Kryptomenách zarábať, aj keď:

Nemáš Čas
Nemáš Skúsenosti
Nevyznáš sa v Grafoch a Nebaví ťa to.
Je to vôbec možné?
Stratégia, ktorú pozná len 3% ľudí, ktorí mali to
šťastie…

Zároveň zistíš …

4. Či sa Kryptomeny vôbec Oplatia alebo NIE (odpoveď je v 1. otázke)

5. Či radšej Ťažiť / Obchodovať alebo len Nakúpiť a držať?

 

Toto je POSLEDNÝ ČLÁNOK, ktorý BUDEŠ MUSIEŤ o Zarábaní na Bitcoine
PREČÍTAŤ!

PS: Druhý Článok (Čo, tak  PREVRATNÉ sa ide v Kryptomenách diať? Už
najbližšie týždne), sme ti práve odoslali na email.
PS2: Tieto články nie sú verejne dostupné a podliehajú Autorskému PRÁVU!
Ďalšie ŠÍRENIE bez nášho vedomia je prísne ZAKÁZANÉ!
PS3: Na konci článku – informácie, ktoré ti UŠETRIA stovky EUR!

Stratégia (Ako Zarábať bez Skúsenosti a času) je Určená Pre:
Začiatočníkov ale aj Pokročilých Investorov. Pre každého, kto chce kryptomenám
venovať, čo NAJMENEJ Času ale vyťažiť z nich MAXIMUM Ziskov! Pochopíš
prečo.

Ak by si sa už rozhodol do kryptomien investovať, zaujíma ťa skôr …



1. Krátkodobý TRADING (sedenie nad grafmi 10 hodín denne, sledovanie grafov,
technické analýzy …

2. Alebo skôr by si chcel využiť SILU KRYPTOMIEN (že prirodzenú samé rastú na
hodnote)? Teda nakúpiť v správny čas, počkať pár mesiacov a predať potom
predať so ziskom? Žiadne grafy, žiadne každodenné analýzy.

Ak je to druhá možnosť … potom táto stratégia je presne pre teba! Ak si skôr za
krátkodobé obchodovanie, takisto čítaj ďalej, je dosť pravdepodobné, že po
prečítaní zmeníš názor!

11 Rokov Rastú. Je možné, že …

.. že budú rásť aj naďalej? Je ale možné, že budú Klesať? Bitcoin za 11 rokov
narástol z 0,01€ na 10 000€, no myslíš, že počas týchto 11 rokov len neustále
rástol? Alebo boli obdobiam kedy rastie a kedy zas klesá? Samozrejme, niekedy
rástol, potom zas klesal..

Je teda pravdepodobné, že aj v budúcnosti bude rásť a zas klesať a rásť …? Ak
by si teda chcel nakúpiť krypto, je teda dôležite NAČASOVANIE?
Kedy by si ich nakúpil? A kedy potom predal, tak aby si zarobil a neprerobil?
Podľa čoho to zistíš? Ak to nevieš, je možné, že nakúpiš v nesprávny čas?
Alebo v nesprávny čas predáš?

Ak by si krypto sledoval už pár rokov, je možné, že by si v grafoch našiel
opakujúce sa „VZORCE“ a Ukazovatele, podľa ktorých kryptomeny rastú a
klesajú? Bolo by dobre o nich vedieť? Mohlo by ti to pomôcť? Mohlo by ti to
zarobiť?

Ako Zistíme, kedy RASTÚ a kedy KLESAJÚ?

Keďže stále čítaš, to znamená, že ťa stratégia zaujíma? Ak áno, táto stratégia je o
dlhodobejšom investovaní (1-2 roky). Zároveň pochopíš, prečo sú krátkodobé
obchody v krypte len stratou času.

Keďže ide o dlhodobejšie investovanie (1-2 roky), je lepšie zanalyzovať graf
Bitcoinu za posledných pár mesiacov alebo lepšie za posledných pár rokov?
Čo tak za celú existenciu Bitcoinu od roku 2009? Mohol by si na 11-ročný
grafe zistiť nové skutočnosti a odhaliť tie Opakujúce sa VZORCE?

Videl si už niekedy ten 11-ročný graf Bitcoinu? Prepokladám, že nie, pretože na
internete ho nikde nenájdeš. Prečo? Pretože NEEXISTUJE! Preto som ho na
základe historických dát o cene Bitcoinu zostavil manuálne.

11-ročný Graf Bitcoinu



Historické grafy neklamú, práve naopak. Hovoria o budúcom predpokladanom
vývoji. TENTO jediný GRAF ti dokáže ZAROBIŤ !

Čo z neho dokážeš vyčítať? Neboj … nie ie je to jadrová fyzika.

2009 vs 2020

Je aktuálna hodnota Bitcoinu vyššie ako bola v roku 2009? Samozrejme, že áno.
Bitcoin začínal na hodnote 0,01$. Dnešná hodnota je TU.

11 rokov, 4 Cykly

Sú pre teba viditeľné v grafe 4 „vlnky?“ Tie vlnky sa nazývajú cykly. Nahor a nadol
a potom nahor a zas nadol… Koľko tých cyklov ich bolo za celú históriu Bitcoinu?
(4 cykly). Myslíš, že by mohla teraz prísť aj ďalší cyklus alebo po 11-rokoch to
proste skončí?

4 Vrcholy

Pozri sa na jednotlivé 4 vrcholy Bitcoinu (hodnoty 30$, 230$, 1147$ …). V čase,
bol každý nasledujúci vrchol vyššie než ten predošlý alebo bol nižšie než ten
predošlý? (Každý další bol vyššie).

4 Dná

Pozri sa na jednotlivé 4 dná Bitcoinu (hodnoty 2$, 67$, 180$ …). V čase, bolo
každé nasledujúce dno vyššie než to predošlé alebo bolo nižšie než to predošlé?
(Každé dno bolo vyššie).

https://www.worldcoinindex.com/


4x Prepad, 4x Nárast

Bitcoin začínal na hodnote 0,01$. O približne rok neskôr mal hodnotu už 30$.
Nárast aký? 3 000x. Slušné? 🙂 

Vrchol 30$

Pozri na vrchol v roku 2011 (hodnota 30$). Kam nasledovala hodnota? (na 2$).
Ak niečo klesne z hodnoty 30 na 2, koľko % je to prepad? Je to pokles o 93%
hodnoty. Ak by si na vrchole investoval 100€, o 9 mesiacov neskôr by ti ostalo
7€. Prerobil si 93€. Zabolí, že?

Čo ale nasledovalo potom z hodnoty 2$? Masívny nárast. Ako vysoko Bitcoin
narástol? Narástol vyššie ako bol predošlý vrchol alebo nižšie? (vyššie). Z 2$ až
na 230$. Koľko % to je nárast? 115-násobny. To je 11 500%. Ak by si na dne
investoval 100€, o 12 mesiaocv by si mal 11 500€. Slušné nie?

Vrchol 230$

Čo nasledovalo po tomto vrchole? To isté ako rok predtým. Masívny prepad z
230$ na 67$. Prepad o 71%. Pfuu..dosť veľa, nie? Čo ale nasledovalo po prepade
na 67$? Opäť raz, masívny nárast na 1147$… a potom opäť pokles a nárast a
pokles a … 🙂

Toto sú tie LEGENDÁRNE 🔄 cykly. Ten Vlak Bitcoinu, ktorý sa opakuje
každé 2-3 roky. 11 rokov Bitcoinu. 4 historické cykly. 4 nárasty. 4 poklesy.

1 Cyklus znamená:

Hodnota Bitcoinu počaš 11 ročnej histórie vždy približne 1,5 roka 📈 RÁSTLA a
následne 1,5 roka KLESALA!

Tento scenár sa za 11 ročnú históriu ako do bodky zopakoval už 4 krát. Každý
cyklus (nárast a pokles) v histórii vždy trval približne 2-3 roky.

Vývoj Ceny (2009-2020):

Rok: Nárast



2010: +480x nárast
2011: -93% prepad 

2013 +115X 
2013: -70% 

2014: +17X
2015: -84% 

2017: +109 X
2018: – 85% 

Cena Bitcoinu:

0,01$ → 30$
30$ → 2$

2$ → 230$
230$ → 67$

67$ → 1 147$
1 147$ → 180$

180$ → 19 987$
19 987$ → 3 000$

Ak by si nakúpil za:

100€ o 9 mesiacov by si mal 48 000€.

100€ o 12 mesiacov by si mal 11 500€.

100€ o 6 mesiacov by si mal 1 700€.

100€ o 19 mesiacov by si mal 10 900€.

POENTA 1: Pokles 93%?

Za celú 11 ročnú Históriu zažil Bitcoin 4 Obrovské  📉PREPADY o 70 – 93%
svojej hodnoty. Čo ale nasledovalo vždy potom?

PO KAŽDOM jednom PREPADE Hodnoty Bitcoinu , následne cena 📈RÁSTLA! Ale
nie len že rástla, ale narástla vždy ešte niekoľkonásobne vyššie než bolo



predošlé historické maximum (nárast 17X – 480X násobne).

Kam Ďalej? 5. Cyklus? Ako vysoko?

11 rokov, 4 cykly. Je možné, že príde aj 5. cyklus a kryptomeny opäť začnú
masívne rásť alebo to teraz po 11 rokoch proste skončí? Ak budu rásť, o koľko by
mohli narásť?

Je možné, že narastú opäť  20x, 50x, 100x, 200-násobne?

Nie je pochýb o tom, že ďalší cyklus príde (resp. už je tu?). Otázne je skôr ako
silný bude a kam až hodnota Bitcoinu narastie? Čo myslíš? Na akú Hodnotu by
až mohol Bitcoin v 5. Cykle Narásť?

Rozdiel medzi Vrcholmi

Podľa čoho by sme mohli určiť, na akú hodnotu by až mohol Bitcoin narásť v 5.
cykle? (Hľadáme teda nasledujúci vrchol). Čo tak pozrieť sa na vrcholy z
minulosti? Koľko-násobný rozdiel bol medzi jednotlivými 4 vrcholmi v histórii?

30$ → 230$ → 1147$ → 19 987$ → ?

Jednoduchá matematika: Každý nasledujúci vrchol Bitcoinu bol od toho
predošlého vyššie o: +7,6x, +4,98x, +17,42x.

To je priemerný rast presne 10-násobne počas každého cyklu!

Na akej hodnote bol posledný vrchol? 19 987$. Ak by Bitcoin aj dvanásty rok opäť
pokračoval v raste a opäť by narástol od predošlého vrcholu 10-násobne
(priemer), to znamená, že by dosiahol hodnotu ….?

Dosiahol by hodnotu takmer 200 000$. Wau. Slušné nie? To nehovorím ja .. to
jasne ukazujú len a len grafy.

100 000$

Očakávanie skúsených investorov sú ale trochu viac „triezve.“ Na základe
analýz  svetových investorov a obchodníkov na burze by mohol Bitcoin v



nasledujúcom 5. cykle narásť  na 100 000$. Aktuálna hodnota Bitcoinu je TU.

To by znamenalo nárast koľko? Áno dosť.

Pozn1: Už aj FORBES predpokladá rast Bitcoinu na 100 000$ v roku 2021.

Pozn2: Aj Nemecká Banka Bayern LB predpovedá Bitcoin za 90 000$.

Čo ale Altcoiny?

Altcoiny je názov pre všetky ostatné kryptomeny na trhu okrem Bitcoinu
(Ethereum Litecoin, Ripple  …).

Ceny Altcoinov sú spravidla omnoho nižšie ako je cena Bitcoinu. Väčšina
Altcoinov má hodnotu zopár centov,  eur, maximálne zopár stoviek eur.

Myslíš, že podobne ako pri Cykloch, môžeme nájsť nejaký vzťah aj medzi
vývojom ceny Bitcoinu a Altcoinov? Samozrejme, že áno.

Keďže Altcoiny majú nižšiu hodnotu, nižšiu kapitalizáciu aj nižšie objemy
obchodovania, je možné, že ich hodnota bude (resp. je) viac volatilná (rastie
ale aj klesá rýchlejšie a vo väčšom meradle) než cena Bitcoinu? Ak áno, a keď
má Bitcoin potenciál rastu viac ako 10-násobok (na 100 000$), znamená to
potom, že Altcoiny by mohli mať potenciál rastu (percentuálne) ešte vyšší?
História to tak ukazuje.

Bitcoin 20x, Ethereum 188x rast

Ako príklad použijem posledný cyklus z roku 2017. Kým v cena Bitcoinu za 12
mesiacov narástla „LEN“ 20-násobne (z 980$ na 19 987$) Altcoiny ako
napríklad:

Ethereum narástlo až 188-násobne!
Litecoin 400-násobne
Ripple 240-násobne. Za 1 jediný rok.

VIDEO: Ethereum zo 7,23$ na 1 360$ za 1 rok.

Keď ceny Altcoinov v minulosti rástli vždy omnoho viac (percentuálny nárast) než
Bitcoin, je možné, že aj pri ďalšom 5. cykle narastú takisto omnoho viac než cena

https://www.worldcoinindex.com/
https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2019/10/26/after-recovery-to-10000-bitcoin-could-hit-100000-in-2021/#15e0a81b5169
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/ked-uz-aj-nemecka-bayernlb-bank-predpoveda-bitcoin-za-90-000-do-1-roka/
https://www.worldcoinindex.com/coin/ethereum
https://www.worldcoinindex.com/coin/litecoin
https://www.worldcoinindex.com/coin/ripple
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/ethereum-vyvoj-ceny-video/


Bitcoinu? Ak áno, a ak Bitcoin by mal narásť viac ako 10-násobne, o koľko by
mohli narásť Altcoiny?

V skratke … Analýzy obchodníkov na burze hovoria, že v 5. cykle by Altcoiny mali
narásť približne 40-násobne. No myslíš, že všetky Altcoiny? Samozrejme, že nie
všetky. Tie správne Altcoiny!

Sumár: Koľko môžeš Zarobiť? Koľko prerobiť?

Krypto už 11 rokov rastie, je možné, že bude v raste ďalej pokračovať? Je ale
možné, že bude aj klesať? Keď investuješ, zaujíma ťa, koľko môžeš zarobiť a
koľko prerobiť?

Ak bude cena klesať

Ak budú klesať, o koľko maximálne sa môžu prepadnúť? 10%? 20%? 50%?
alebo až 100%? Viac ako o 100% hodnoty sa samozrejme prepadnúť nemôžu.

Koľko maximálne teda môžeš prerobiť? Ak investuješ 100€, môžeš prerobiť
maximálne len 100€. Jednoduché.

Ale, čo ak sa dá táto strata ešte viac znížiť? Investuješ 100€, no aj keby Bitcoin
padol až na úplnú nulu, ty môžeš prerobiť max 20€. Alebo 60€, alebo len 10€.
Ty sám si nastavíš max. stratu.

Pomohlo by to? Ide o tzv. automatické obchodné príkazy, ktoré ochránia tvoju
investíciu. Podrobnosti TU.

Ak budú rásť

Ak kryptomeny opäť porastú, tak ako rastú už 11 rokov, a ak porastú tak ako
očakávame (40x) a ty investuješ 100€, Koľko môžeš zarobiť? 100€ * 40 = 4
000€. Jednoduchá matematika.

Prerobiť 50€ alebo 4000€? Čo je Horšie?

Počítajme, že nakúpiš kryptomeny za 100€ a nastavíš si max. stratu napr. na
50€. Čo by bolo teda horšie?

a) Investovať 50€ a prerobiť?
b) Alebo prísť o 4 000€ zisku, pretože si pred 1,5 rokom tých 100€
neinvestoval?

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/863187-2/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/863187-2/


 

Ak by si prišiel o 4000€ zisku, považoval by si to za stratu?

a) Ak prerobíš 50€, zabije ťa to alebo prežiješ?

b) Ak investuješ 100€ a zarobíš 4 000€, ako veľmi ti to pomôže? Je to už pre teba
slušný zisk vzhľadom nato, že si investoval len 100€?

 

Keď investuješ do Kryptomien 100€, môžeš prerobiť 50€, alebo 10€ alebo 80€
… Je to na tebe, akú sumu si nastavíš.
Keď ale neinvestuješ, môžeš prísť o 4 000€ ako ušlý zisk! Čo je horšie?
Oplatí sa neinvestovať?

V minulosti Kryptomeny narástli až 480x (za 1 rok).

Vtedy si o Kryptomenách predpokladám ešte nevedel?

Preto ťa asi až tak veľmi nemrzí, že si natom nezarobil? Proste si o nich nevedel
si a nemal si možnosť investovať.

Keď kryptomeny rástli už 11 rokov, je možné, že sa tento rast opäť zopakuje? Je
možné, že opäť porastú 20X,  50x? Mohlo by sa stať, že narastú aj 100x? 200x?
alebo 480x, tak ako v minulosti?

 

Čo ak cena Kryptomien narastie tak ako sa očakáva „len“ 40-NÁSOBNE, no ty
nebudeš mať nakúpené? Z tvojej investície 100€ by bolo 4 000€, no ty z toho
nič nemáš, pretože nemáš nakúpené.

Čo ale ak porastú 400X? Z tvojej investície 100€ by bolo 40 000€, no ty z toho
nič nemáš, pretože nemáš nakúpené?
Stále sa bavíme len o 5. cykle. Čo ale ďalšie roky a ďalšie cykly? Kde môže byť
cena Bitcoinu o 3, 5 či 10 rokov? Čo ak budú ceny rásť ešte viac, no ty
nebudeš mať nakúpené?

 

Mrzelo by ťa to? Mrzelo by ťa to obrovsky, pretože .. pred 4 rokmi si o
kryptomenách nevedel, dnes už ale o nich vieš a začať môžeš kľudne aj hneď!
Preto by ťa to mrzelo obrovsky.
Asi máš v hlave: Čo ak neporastú? Ale čo ak porastú …?

KONKURENČNÁ VÝHODA pri Rizikovom Investovaní 

Ak investuješ do niečoho tak rizikového ako sú kryptomeny, kde ale môžeš
zarobiť omnoho viac, než riskuje … máš obrovskú KONKURENČNÚ výhodu.

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/produkt/kryptokurz-pre-kazdeho-zaciatocnika/


Uvedomuješ si to? Vieš akú?

Ak investuješ 100€, prerobiť môžeš koľko? No maximálne 100€.
Zo 100€ môžeš ale zarobiť koľko? 120€, 180€ 300€, 500€, 1 000€, 4 000€, 6
000€, 12 000€, 25 000€ alebo 48 000€ tak ako tomu bolo v roku 2011? No
riskuješ stále len tých 100€. Už rozumieš?

Sú Kryptomeny rizikové? Áno, sú. Je to špekulácia? Áno, je. Dá sa natom ale
kráľovsky zarobiť? Áno, dá!

Hlavná POENTA2:

Preto veľké uvedomenie:

Keďže sú Kryptomeny vysoko-rizikové, ale potenciál zisku je 40x väčší a ty sa
rozhoduješ , či investovať alebo nie…

Pýtam sa načo investovať milióny, keď môžeš nakúpiť kľudne aj za 100€.

Preto investovať radšej menej, pretože ak prerobíš … prerobíš len málo (50€?
30€?),no ak zarobíš, aj z tej malej sumy môže byť majland (4 000€)!

 

Má zmysel pre teba investovať 100€, riskovať stratu 50€, nato aby si mohol
zarobiť 4 000€?
Má zmysel pre teba investovať 500€, riskovať stratu 250€, nato aby si mohol
zarobiť 20 000€?
Má zmysel pre teba investovať 1000€, riskovať stratu 500€,, nato aby si mohol
zarobiť 40 000€?
Tak prečo do toho neísť? Prečo nie?

Bola táto stratégia zložitá na pochopenie? Zvládol ju aj žiak 8. ročníka
základnej školy. Kde je potom háčik?Hačik je v tom, že 97% ❌ľudí (ktorí už
teraz v kryptomenách investujú) o stratégii CYKLOV nej ani len netušia. Prečo?

Pretože tento 11-ročný graf Bitcoinu proste nikde na internete nenájdeš.
Väčšina investorov sa pozerá na vývoj ceny za posledné mesiace. Preto
pozrieť si vývoj Bitcoinu za posledných 4, 5, 6 rokov, ktorý je dostupný na
interete je, a z ktorého by už cykly vedeli vyčítať, ich ani len nenapadne. Preto
o cykloch nevedia. 



V druhej časti tohto trojdielneho „seriálu“ zistíš: Prečo momentálne zažíva
Bitcoin SITUÁCIU, ktorá nikdy predtým za celú 11-ročnú históriu
NENASTALA a sa OPAKOVAŤ ROZHODNE NEBUDE.

Druhú časť [2/3] sme ti PRÁVE ODOSLALI na E-mail.

 

Stratégia CYKLY je len časť úspechu. Nato aby si na kryptomenách dokázal
zarábať potrebuješ aj DRUHÚ časť.

Ak chceš Krytomeny nakúpiť, Kde ich nakúpiš❓ Ako nakúpiš
bez poplatkov❓ Kam ich bezpečne uložíš❓ Akým drahým
chybám by si sa mal vyhnúť❓

1. Myslíš, že existuje 1 alebo viacero spôsobov Ako
Kryptomeny Nakupovať?

2. Myslíš, že všetky sú bez poplatkov?
3. Okrem poplatkov za nákup / predaj a vklady / výbery, poznáš aj nejaké ďalšie?
4. Ceznočné poplatky?  Skryté vo forme horšieho kurzu? Tzv. Komisné poplatky?

 

Ak o nich nevieš, je možné, že by si ich zaplatil? Spolu tvoria (priemer na
burzách) 5-9% z hodnoty nákupu.

Ak by si nakúpil Krypto len za 300€, znamenalo by to teda, že zaplatíš na
poplatkoch 21€? Nie tak veľa, alebo?

Keďže chceš Kryptomeny Nakúpiť  zrejme očakávaš, že budú rásť? Ako vysoko?

 

Poďla CYKLOV vieme, že (tie správne) Kryptomeny by mohli narásť až 40X do
1,5 roka.
Ale ok .. Buďme ešte konzervatívnejší a počítajme len s 10X rastom.
Znamenalo by to teda, že tvojich 21€ DNES zaplatených na poplatkoch by tak
mohlo mať o 2 roky zrazu 10x vyššiu hodnotu? Teda 210€?
Ak by Krypto narástli 40X, zrazu až až 840€?  To je tvoj UŠLÝ ZISK, o ktorý si
prišiel… A  To už nie je málo?
Nehovoriac o ďalšom poplatku za predaj, o poplatku za výber z burzy ..

Bolo by dobré vedieť, ako nakupovať úplne BEZ POPLATKU? Mohlo by ti to ušetriť
zopár stoviek?

 

Ak si o týchto poplatkoch nevedel, je možné, že existujú aj ďalšie chyby, o ktorých
ZATIAĽ NEVIEŠ, no môžu ťa stáť ďalšie STOVKY EUR? Sú ich DESIATKY…



Ak o nich nevieš, je možné, že ich ZOPAKUJEŠ?

Pomohlo by ti, ak by si vedel aké to sú? Nájdeš ich v odkaze … 👇

Časté Chyby, za ktoré sa DRAHO platí

 

PS4:  Ľudia, ktorí nakúpili Bitcoin pred 10 rokmi za 1 jediné €, držia dnes hodnotu
viac ako 900 000€.

PS5: Tieto informácie neslúžia ako investičné odporúčanie, odzrkadľujú len
historický vývoj Bitcoinu a subjektívny pohľad autora na jeho budúci vývoj.

 

DRAHÉ Chyby (nie len) Začiatočníkov

 

▶ Ako ZAROBIŤ na POKLESE kryptomien?

Ako investovať 200€, no riskovať stratu len 30€?

Ako na raste 5%, zarobiť 25%? Všetko nájdeš TU.

 

▶ OBMEDZENOSŤ: Len 21 mil. Bitcoinov? A 89% už je vyťažených?

▶ Zo 100€ na 18 817€ za 1 rok? [VIDEO].

 

▶ Kryptomeny a Bank of America? Nie len oni. Aj Microsoft, BMW, MasterCard…

▶ Slovník Pojmov, Najväčšie mýty o Bitcoine atď …

 

KryptoKurz

Mám otázku

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kryptomeny-pre-zaciatocnika-chyby/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/obmedzene-mnozstvo-len-21-milionov-bitcoinov-89-percent-uz-vytazenych/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/ethereum-vyvoj-ceny-video/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/to-nie-kryptomeny-ale-blockchain/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/materialy-pre-zaciatocnikov/
https://m.me/ExpertNaKryptomeny?ref=FaQ%20KK%20-%20QQQ
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/kontakt/
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kryptomien je rizikové. Každý investuje podľa vlastného uváženia.

 

 

Dominik Džamba

—

⛏ Ako-tazit-kryptomeny.sk
฿ Expert na Kryptomeny
$  Forex-Menežované Účty

 

 @zhodnocujem

 @milionova_mysel

https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/obchodne-podmienky/
https://vzdelanie.ako-tazit-kryptomeny.sk/ochrana-osobnych-udajov/
https://ako-tazit-kryptomeny.sk/
http://m.me/ExpertNaKryptomeny
https://ako-tazit-kryptomeny.sk/trading/
https://www.facebook.com/groups/zhodnocujem/
https://www.facebook.com/groups/zhodnocujem/
https://www.instagram.com/milionova_mysel/
https://www.instagram.com/milionova_mysel

