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A kriptovaluta piac számára 2021 semmihez sem hasonlítható év volt, hiszen a 
kriptovaluták iránti érdeklődés jelentősen emelkedett. Már nemcsak a háztartások és a kis 
lakossági befektetők érdeklődtek a kriptovaluták iránt, hanem világszerte ismert 
intézmények, bankok vagy nyugdíjalapok is. Ezenkívül a kormányok és a nemzetközi 
intézmények is elkezdtek beszélni a kriptovalutákról, és aktívan keresik az optimális 
szabályozás módjait a végfelhasználók védelmében. 
 
Tagadhatatlan, hogy a kriptovaluták 2021-ben teljesen általánossá váltak. A Fumbinál 
egész évben keményen dolgoztunk azon, hogy a lehető legbiztonságosabb és 
legkényelmesebb kriptobefektetést biztosítsuk. Termékeink folyamatos 
optimalizálásával, fejlesztésével és innovációjával kivételes nyereséget tudtunk elérni 
felhasználóinknak. Ennek köszönhetően megvédtük felhasználóinkat az infláció 
folyamatosan növekvő fenyegetésével szemben. Vessünk egy pillantást termékünk 
teljesítményének áttekintésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fumbi Index Portfólió 
 
Felhasználóink kedvenc terméke a dinamikus Fumbi Index portfóliónk. Ez az algoritmus 
által felügyelt portfólió egyszerű megoldást kínál a kriptopiaci befektetésre bárki számára. 
 
 
A Fumbi Index Portfólió 2021-es frissítésével – annak érdekében, hogy megfeleljünk 
befektetési filozófiánknak és kritériumainknak -, összesen 16 kriptovalutát cseréltünk le, 
13 új, magasabb technológiai és növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutával. Az 
egyes frissítésekről áttekintést találhat blogunkon. 
 
 
Amióta a kriptovalutákkal világszerte és gyakorlatilag megállás nélkül, a nap 24 órájában, 
a hét minden napján kereskednek, a Fumbi Index Portfolio napi nyereségének szerkezete 
igazán színes. 2021-ben a 365 kriptovaluta piaci kereskedési napból 195 (a napok 54%-a) 
volt pozitív, 169 (a napok 46%-a) pedig negatív.  
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A legmagasabb napi hozamot 2021. május 24-én jegyezték, 18,09%-ot, a legnagyobb 
veszteséget pedig 2021. május 19-én, -17,21%-kal érték el, miután Kína megtiltotta a 
pénzügyi intézményeknek és a pénzügyi szolgáltatóknak, hogy kriptovalutákkal 
végezzenek tranzakciókat. 
 
 

 
 
Forrás: Fumbi Research 
 
 
2021-ben a Fumbi Index Portfólió átlagosan 146,23%-os erősödést ért el. A portfólió 
2021-es felértékelődésének csúcsát 2021.11.9-én jegyezték fel, csak egy nappal azelőtt, 
hogy a Bitcoin elérte minden idők legmagasabb értékét. Ezen a napon portfóliónk 
235,48%-os növekedést ért el. 
 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
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Ha egy befektető 1000 eurót fektetett volna be a Fumbi Index Portfólióba 2021.1.1-jén, 
akkor egy naptári év alatt 1462,26 eurót nyert volna, 2021.12.31-én 2462,26 eurós 
kumulált befektetési érték mellett. A tranzakciós és közvetítői díjakat ebben a 
modellhelyzetben nem vesszük figyelembe. 
 
 
Ha a befektetők úgy döntöttek volna, hogy a Fumbi Index Portfólióból származó 
nyereségüket a piaci ciklus csúcsán, azaz 2021.11.09-én realizálják, akkor 2254,81 euró 
nettó nyereséget termelhetnének a kilépés időpontjában 3354,81 eurós kumulált 
befektetési érték mellett. A tranzakciós és közvetítői díjakat ismételten elhagytuk az 
abszolút érték számításoknál. 
 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
 
 
A Bitcoin kriptovalutába történő befektetéshez képest dinamikus portfóliónk lényegesen 
magasabb nyereséget produkált a rendszeres újraegyensúlyozásnak köszönhetően. 
2021-ben a kizárólag Bitcoinba történő befektetés 62,34%-os hozamot eredményezhet, 
míg a diverzifikált Fumbi Index Portfólióba történő befektetés 146,23%-os teljes hozamot 
eredményezhet. 
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Forrás: Fumbi Research 
 
 
A jövedelmező napok mutatója azt mutatja, hogy 2021-ben hány nap volt, amikor a Fumbi 
Index Portfólió 1000 eurós befektetésének tartása (modellhelyzet) nyereséges volt a 
2021.12.31-i záró értékhez képest. 2021-ben a Fumbi Index Portfóliónak összesen 251 
jövedelmező napja volt – ami azt jelenti, hogy ha ezeken a napokon fektetett be a Fumbi 
Index Portfólióba, akkor befektetésének megtérülése az utolsó naptári napon pozitív volt. 
 
 
A zöld vonal a grafikonon azokat a napokat jelöli, amikor a naptári év végi záróértékhez 
viszonyítva nyereséges volt a Fumbi Index Portfólió vásárlása (összesen 251 nap). A piros 
vonal azokat a napokat jelöli, amikor a Fumbi Index Portfólióba történő befektetés 
veszteséget eredményezne 2021 végén (összesen 114 nap). 
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Forrás: Fumbi Research 
 
 
Úgy döntöttünk, hogy portfóliónk teljesítményét összehasonlítjuk a hagyományos 
befektetési benchmarkokkal. Kiválasztottuk a két legnépszerűbb indexet az amerikai és 
európai piacokról: 
 
● S&P 500 – részvényindex, amely az 500 legnagyobb amerikai tőzsdén jegyzett vállalat 
részvényeit tartalmazza. Sok befektető ezt tekinti az amerikai alappiac legjobb 
mutatójának. Az index 500 vezető vállalatot foglal magában, és a rendelkezésre álló piaci 
kapitalizáció mintegy 80%-át fedi le. 
 
● DAX – a Frankfurti Értéktőzsde német részvényindexe. A DAX a blue-chip szektor 30 
legfontosabb német vállalatából áll. Ez az index 1987. december 30-a óta működik, amikor 
kezdeti értékét 1000 pontban határozták meg. 
 
2021-ben a Fumbi Index Portfólió többszörösen felülteljesítette a hagyományos 
befektetési globális részvényindexeket. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kriptovaluta 
piaci kapitalizációja lényegesen alacsonyabb, mint a tőzsdén. Ezért a kriptovaluta piacot 
kockázatosabbnak és volatilisabbnak tekintik, mint a tőzsdét. Hagyományosan a 
magasabb kockázat magasabb hozamot eredményez. 
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Forrás: Fumbi Research 
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Fumbi Bitcoin és Gold  
 
Tavaly a Fumbi hozzáadta termékportfóliójához a Fumbi Bitcoint és Goldot, amely 
lehetőséget kínált a kriptovalutákba való sokkal konzervatívabb befektetésre. Az 
egyedülálló termék egyesíti a Bitcoin magas növekedési és technológiai potenciálját az 
arany stabilitásával, PAX Gold formájában, amelyet a Paxos által tárolt fizikai 
aranytartalékok támogatnak. Ezért egy Pax Gold token birtoklása olyan, mint a fizikai 
arany birtoklása.  
 
 
2021-ben a Fumbi Bitcoin és Gold összesen 34,52%-os felértékelődést ért el. A 
felértékelődés csúcsértéke 58,57%, 2021.11.8-án volt. 
 
 

 
Forrás: Fumbi Research 
 
 
Ez a legkonzervatívabb termékünk, és az alacsonyabb kockázatvállalás természetesen 
összefügg az alacsonyabb hozam elfogadásával. Az algoritmus rendszeresen újra-
egyensúlyozza a befektetését, hogy 50:50 maradjon az arány – ha a bitcoin értéke 
növekszik, egy részét aranyért adják el, és fordítva. Ennek ellenére a Fumbi Bitcoin és Gold 
a lényegesen konzervatívabb megközelítés ellenére felülmúlta a hagyományos S&P 500 
és DAX részvényindexeket. 
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Forrás: Fumbi Research 
 
 
A következő grafikon megerősíti az index tökéletes stabilizálását valódi arannyal, hogy 
kiküszöbölje a kriptovaluta volatilitásának kedvezőtlen hatását. Összehasonlítja a 
kiválasztott eszközök és portfóliók maximális napi esését és napi növekedését. Az egyes 
eszközökhöz, a Bitcoinhoz és az Ethereumhoz, valamint a Fumbi Index Portfólióhoz 
képest a Fumbi Bitcoin és Gold indexünk lényegesen alacsonyabb maximális esést mutat. 
 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
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Ezáltal ez a termék megfelelő befektetési eszközzé válik még az alacsonyabb befektetési 
kockázatot preferáló, kockázatkerülő befektetők számára is. 
 
A következő grafikonon látható, hogy a Fumbi Bitcoin és Gold sokkal jobb eszközt hozott 
a befektetőknek az egyre növekvő infláció elleni védekezésre, mint maga az arany. Az 
arany teljesítményét a diagramon a PAX Gold eszköz képviseli, valódi arannyal 
megtámogatva, ára pedig egy troy uncia arany árát jelenti. 
 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
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Fumbi Egyedi Portfólió 
 
2021 első negyedévében elindítottuk a Fumbi Egyedi Portfóliót-t, amely lehetővé teszi 
ügyfeleink számára, hogy általuk választott kriptovalutákba fektessenek be. A Fumbi 
Egyedi Portfólión keresztül befektetett kriptovaluták biztonságosan tárolódnak a Ledger 
Vault platformon. 
 
 
Kezdetben csak két alapvető és legnépszerűbb kriptovaluta volt elérhető – a Bitcoin és az 
Ethereum. Az év során azonban ezt a terméket négy másik kriptovalutával bővítettük, 
amelyekről Önök, az ügyfeleink, szavazással döntöttek. 
 
 
Ennek eredményeként a következő kriptovalutákba lehet befektetni a Fumbi Egyedi 
Portfólión keresztül: 
 
● Bitcoin 
 
● Ethereum 
 
● Cardano 
 
● Polkadot 
 
● Terra 
 
● Avalanche 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
 
 
  



 

11 

Az összes Fumbi Egyedi Portfólió eszköz közül a Terra volt az egyértelmű győztes az 
összteljesítményben, az ár egy naptári év alatt óriási 13 968,37%-kal emelkedett. 2021. 
január 1-jén a Terra (LUNA) mindössze 0,65 dollárért volt megvásárolható. Az év végén 
azonban az eszközzel már 91,36 dolláron kereskedtek. 
 
2021-ben a piac két legnépszerűbb kriptovalutája, a Bitcoin és az Ethereum is 
figyelemreméltóan teljesített. A legerősebb és legstabilabb kriptovaluta, a Bitcoin 
62,34%-kal, míg legnagyobb versenytársa, az Ethereum 416,14%-kal nőtt. 
 
A következő grafikon a Fumbi Egyedi Portfólióban elérhető egyedi eszközök maximális 
napi növekedését és esését mutatja. 
 
 

  
 
Forrás: Fumbi Research 
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Használja ki a kriptovalutákban rejlő lehetőségeket a 
Fumbi segítségével 
 
Ha szeretné kamatoztatni a kriptovalutákban rejlő lehetőségeket a jövője érdekében, 
kezdjen el befektetni a Fumbi Index Portfolio termékünkkel. Háromhavonta frissítjük a 
portfólióban lévő kriptovaluták összetételét – hozzáadjuk a növekedési potenciállal 
rendelkező kriptovalutákat, és eltávolítjuk azokat, amelyek már nem felelnek meg 
kritériumainknak. Ezenkívül az Ön befektetését rendszeresen a kifinomult Fumbi 
Algoritmus kezeli, amely nyomon követi a teljes piac növekedését, és nem támaszkodik 
az egyes kriptoeszközökre. 
 
 
Ha Ön a konzervatívabb befektetők közé tartozik, akkor a Fumbi Bitcoin és Gold tökéletes 
megoldás az Ön számára, mivel egyesíti a Bitcoinban rejlő lehetőségeket a valódi arany 
stabilitásával. 
 
 
A Fumbinál már 50 eurótól befizethet a dinamikus portfólióba vagy a kiválasztott 
kriptovalutákba. 
 
 
www.fumbi.network 


