


Kryptomenová budúcnosť

Program Pravidelného Nakupovania

Stratégia TOP10 Crypton Digital Hodl Index

Splatnosť k 20. dňu v mesiaci, nákup portfólia po splatnosti

Už od 50 eur mesačne

Jednorazový poplatok za otvorenie účtu 150 eur



CRYPTON DIGITAL
HODL INDEX

Profitujte z bezpečného a 
diverzifikovaného portfólia

Profitujte z bezpečného a 
diverzifikovaného portfólia kryptomien, 
automaticky vyvažovaného podľa 
optimálneho rastu.



Rozumná a bezpečná cesta ako 
profitovať na kryptomenách

Buďte súčasťou celého trhu na rozdiel od výberu jedného
kanditáta. Niekoľko rokov bol Bitcoin v dominancii 80%
celého trhu, dnes už je to len približne 50%, zatiaľ čo ostatné
kryptomeny vzrástli na vysoký trhový podiel.

Kryptomenový trh je nový a pre väčšinu ľuďí je obtiažne sa v
ňom orientovať. Hľadanie vhodných informácii o tom, akú
menu nakúpiť, na akej burze a v akom čase je pre ľudí
strácaním času a preto sa radšej spoľahnú na aktívny
manažment portfólia.

Dôležitou súčasťou nákupu kryptomien nie len ich vhodný
čas nákupu a bezpečné uloženie, ale aj diverzifikácia
portfólia.

Z dlhodobého hľadiska môžu užitočné novinky a overené
informácie priniesť väčší profit, ako len z nákupu a držania
jednotlivej kryptomeny.



Prečo vyvažované portfólio?

September 2013 September 2016 September 2018



VÝKONNOSŤ PORTFÓLIA
Simulované zhodnotenie portfólií TOP10 a ALT10 od marca 2017 
po marec 2018 v porovnaní s nárastom kryptomeny Bitcoin.

ALT10  5580.72%

TOP10 1426.66 %

BTC 1071.27 %



PREHĽAD PORTFÓLIA

ALT10 market cap: 197 681 017 547 $
Rozloženie porfólia:  10 000 $

Automaticky vyvažované portfólio zobrazuje nové zmeny 
a pohyby pre každú individuálnu kryptomenu.



15. December 2017 – 11. December 2018

Jednorazový Pravidelný

Vklad v eurách 1 200 € 100 € mesačne

Počet nakúpených BTC 0,08543424 0,21794794

Hodnota k 11. decembru 2018 
v eurách

253,24 € 646,04 €

Pri vstupe na trh je dôležité načasovanie. Zatiaľ čo pri jednorazovom vklade sa jednotlivec odráža od nákupnej 
ceny, pravidelný nakupujúci priemeruje svoju cenu a znižuje tak riziko straty. Ide o tzv. Cost Average Effect

Jednorazový vs. pravidelný vklad



Vývoj trhu a emócie

„Vynáša to! Musím 
to nakúpiť!“

Emocionálny 
nákup

„Korekcia musí byť,
to znova porastie.“

„Už som v strate,
prídem o peniaze!“

„No už sa to 
zdvíha.“

„Znova to padá, 
kašlem na to.“

Emocionálny 
predaj

„Predám aspoň to, 
čo tam mám, inak 

prídem o všetko...“

„To je len znova 
nejaký výstrel.“

„Už nikdy nikde 
nevložím svoje 

peniaze.“

„Rastie to. Znova 
to rastie!“

„Už by som mal 
naspäť svoj vklad.“

„Dobre, ja som vedel, 
že to zas padne.“

„Asi som mohol ešte 
počkať, ale to je ich 

vina!“

„No nekúp to! 
Skúsim to ešte raz.“

Emocionálny 
nákup

Cost Average Effect



MOBILNÉ
PORTFÓLIO

Výkonnosť v reálnom čase

Sledovanie grafov

Zmeny v portfóliu



Rate – Kryptomenová Budúcnosť

Pozícia Počet členov v strome

1. Rate I

2. Rate II

3  Rate III

4. Rate IV

5. Rate V

6. Rate VI

7. Rate VII

8. Rate VIII
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Odmeňovací strom

50 € 50 € 50 €

50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €50 € 50 € 50 €

Priamy Bonus 5 % = 2,5 €

+ 30 €

Priamy Bonus 5 %



Odmeňovací strom
Lojálny Bonus  10 %

1.

Línie

2.

3.

4.

5.

Počet partnerov

3

9

27

81

243

Čiastka z mesačnej platby * 
počet platiacich v línii

0,5 € * 3

0,5 € * 9

1 € * 27

1 € * 81

2 € * 243

363 600 €


