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Komentarz walutowy Aforti Exchange: Bitcoin dalej na spadkach. 
Rynek kryptowalut powtórzy scenariusz z 2018 roku? 

Marek Paciorkowski, dyrektor ds. rynków finansowych, Aforti Exchange / Grupa AFORTI 

Bitcoin – po historycznych wzrostach i rekordowym popycie, 
znacząco przeważającym nad podażą na przestrzeni 2017/2018 roku, 
musiał odnotować spadki. Odrealniona wręcz wycena najstarszej  
z kryptowalut pozostawała bowiem w okresie diametralnych 
wzrostów niewspółmierna do rzeczywistej wartości BTC. To też 
właśnie przyczyniło się do znacznego spadku Bitcoina w 2018 roku.  

W tym okresie kurs BTC zanotował ponad 84 proc. zniżkę, z poziomu sięgającego 
niemal 19700 USD w okolice 3100 USD. Generalnie rok 2018 okazał się krytyczny  
dla całego rynku kryptowalut, na którym bez wątpienia dominuje Bitcoin. 

Według ekspertów Aforti Exchange, BTC powtórzy w 2019 roku scenariusz  
z poprzedniego roku. Tym samym, w perspektywie długookresowej BITCOIN: 

 będzie chylić się ku dalszym spadkom – nawet do poziomu 1779-2457 USD – 
utrzymując dotychczasowy trend 

 niska wycena wpłynie z kolei na wzrost popytu, odbijając okresowo wzrost 
wartości BTC 

BITCOIN – w 2019 roku dominować będzie scenariusz spadkowy 

Zgodnie z przewidywaniami analityków Aforti Exchange, kolejne miesiące przynoszą spadki 

BTC w kierunku 3000 USD. Biorąc pod uwagę układ techniczny, silnym oporem dla rynku jest 

poziom 5100 USD i dopóki nie dojdzie do trwałego powrotu powyżej tego poziomu, celem 

będzie strefa 1779 - 2457 USD. 

Ponadto widać, że próby stabilizacji w okolicach 4000 USD nie przynoszą zdecydowanych 

prób wzrostowych, przez co scenariusz spadkowy pozostaje dominujący. 

Dodatkowo, układ kolejnych fal korekcyjnych sprzyjać będzie ruchowi w kierunku poziomu 

1779 USD, gdzie powinny znaleźć się pierwsze poważniejsze zlecenia kupna, mogące okresowo 

podbijać wartość jednej z najpopularniejszych kryptowalut. 

Co istotne – inwestorzy posiadający Bitcoina co najmniej od sierpnia 2017 roku, w dalszym 

ciągu odnotowują znaczący wzrost posiadanych aktywów. 
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Źródło: Aforti Exchange - notowania BTC w układzie kwartalnym 

*** 
Treści przedstawione w niniejszym komentarzu eksperckim są prywatnymi opiniami nadawcy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych  

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje  dotyczące 

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje 

inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej wiadomości, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych. 

*** 

 

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta  

w zakresie finansów osobistych oraz przedsiębiorstw. W skład holdingu zarządzanego przez Klaudiusza Sytka wchodzą: Aforti Finance – firma 

świadcząca pozabankowe usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Collections – spółka specjalizująca się  

w zarządzaniu należnościami i procesach windykacyjnych, Aforti Factor oferujący usługi faktoringowe oraz Aforti Exchange – internetowa 

platforma wymiany walut. Jednocześnie spółka Aforti Holding, należąca również do AFORTI, jest notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.aforti.pl 
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