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Rok 2021 byl na trhu kryptoměn výrazně odlišný od těch ostatních, neboť zájem o 
kryptoměny rostl ze všech stran. O kryptoměny se již nezajímaly pouze domácnosti a malí 
retailoví investoři, ale i celosvětově známé instituce, banky nebo penzijní fondy. Kromě 
toho začaly o kryptoměnách čím dál víc hovořit také vlády a mezinárodní instituce, které 
aktivně hledají způsoby optimální regulace kryptoměn s cílem ochrany konečného 
spotřebitele. 
 
To, že kryptoměny se v roce 2021 staly mainstreamem, nelze popřít. My ve Fumbi jsme 
po celý rok usilovně pracovali na tom, abychom vám mohli přinést co nejbezpečnější a 
nejpohodlnější investování do kryptoměn. Neustálou optimalizací, vylepšováním a 
inovováním našich produktů jsme uživatelům dokázali přinést nadprůměrný výnos, díky 
němuž jsme prostředky svých investorů dokonale ochránili před neustále rostoucí 
hrozbou inflace. Pojďte se s námi společně podívat na souhrnný přehled výkonnosti 
našich produktů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fumbi Index Portfolio 
 
Nejoblíbenějším produktem našich uživatelů je naše dynamické Fumbi Index Portfolio. 
Toto algoritmem řízené portfolio nabízí jednoduchý způsob, díky němuž může na trhu s 
kryptoměnami investovat kdokoli. 
 
 
Při aktualizaci Fumbi Index Portfolia v roce 2021 jsme za účelem dodržování naší investiční 
filozofie a kritérií vyřadili celkem 16 kryptoměn, které byly nahrazeny 13 novými 
kryptoměnami s vyšším technologickým a růstovým potenciálem. Přehled jednotlivých 
aktualizací můžete najít na našem blogu v sekci „Novinky ve Fumbi”. 
 
 
Jelikož s kryptoměnami se celosvětově obchoduje prakticky nonstop, 24 hodin denně 7 
dní v týdnu, struktura denních výnosů Fumbi Index Portfolia byla opravdu pestrá. Během 
roku 2021 bylo z celkového počtu 365 obchodních dní na trhu kryptoměn zaznamenaných 
195 dní (54 % dní) s kladným denním zhodnocením a 169 dní (46 % dní) se záporným 
denním zhodnocením.  
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Nejvyšší dosažený denní výnos byl zaznamenán 24. 5. 2021 ve výši 18,09 % a nejvyšší 
denní ztráta byla zaznamenána 19. 5. 2021 ve výši -17,31 % poté, co Čína zakázala 
finančním institucím a platebním společnostem poskytovat služby související s 
transakcemi kryptoměn. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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V roce 2021 dosáhlo Fumbi Index Portfolio celkového zhodnocení k 31. 12. 2021 ve výši 
146,23 %. Maximální možné zhodnocení portfolia v roce 2021 bylo zaznamenáno 9. 11. 
2021, tedy pouze den předtím, než Bitcoin dosáhl své doposud nejvyšší hodnoty All Time 
High. K tomuto datu dosáhlo zhodnocení našeho portfolia až 235,48 %. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
 
 
Investoři, kteří do Fumbi Index Portfolia investovali 1. 1. 2021 rovných 1000 €, si za jeden 
kalendářní rok dokázali přilepšit o 1462,26 € s kumulativní hodnotou investice k 31. 12. 
2021 ve výši 2462,26 €. Při této modelové situaci nebereme v úvahu transakční a 
zprostředkovatelské poplatky. 
 
Pokud by se investoři rozhodli realizovat svoje zisky z Fumbi Index Portfolia na vrcholu 
trhového cyklu, konkrétně 9. 11. 2021, dokázali by vygenerovat 2254,81 € čistého zisku s 
kumulativní hodnotou investice ke dni výběru až 3354,81 €. Při kalkulacích v absolutní 
hodnotě jsme výsledné sumy taktéž abstrahovali od transakčních a 
zprostředkovatelských poplatků. 
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Zdroj: Fumbi Research 
 
 
V porovnání s přímou investicí do Bitcoinu dokázalo naše dynamické portfolio i díky 
pravidelnému rebalancování investorem vygenerovat výrazně vyšší výnosy. Investice do 
samotného Bitcoinu dokázala v roce 2021 investorům přinést výnos 62,34 %, zatímco 
investice do diverzifikovaného Fumbi Index Portfolia vygenerovala celkový výnos až 
146,23 %. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
 
 
  



 

5 

Ukazatel ziskových dní poukazuje na počet dní v roce 2021, kdy bylo držení Fumbi Index 
Portfolia při investici 1000 € (modelová situace) ziskové v porovnání se závěrečnou cenou 
k 31.12.2021. V případě Fumbi Index Portfolia bylo v roce 2021 ziskových celkem 251 dní – 
to znamená, že pokud jste investovali do Fumbi Index Portfolia v některý z těchto dní, 
výnos z vaší investice byl k poslednímu kalendářnímu dni kladný. 
 
 
Zelené pásmo na grafu signalizuje dny, kdy byl nákup Fumbi Index Portfolia výhodný 
vzhledem k závěrečné ceně ke konci kalendářního roku (celkem 251 dní). Naopak, červené 
pásmo signalizuje, že pokud jste investovali do Fumbi Index Portfolia právě v některém z 
těchto dní, vaše investice byla ke konci kalendářního roku 2021 ve ztrátě (celkem 114 dní). 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
 
 
Rozhodli jsme se porovnat výkonnost našeho portfolia i s benchmarky z tradičního 
investování. Jako benchmarky jsme zvolili dva nejpopulárnější indexy z amerického a 
evropského trhu: 
 
S&P 500 – akciový index, který zahrnuje akcie 500 největších společností kótovaných na 
burzách v USA. Mnoho investorů to považuje za nejlepší indikátor amerického fondového 
trhu. Index zahrnuje 500 vedoucích společností a pokrývá asi 80 % dostupné trhové 
kapitalizace. 
 
DAX – německý burzovní index Frankfurtské burzy. Tvoří ho 30 nejvýznamnějších 
německých společností ze segmentu blue chip. Tento index se počítá už od 30. prosince 
1987, kdy byla jeho počáteční hodnota stanovená na 1000 bodů. 
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Fumbi Index Portfolio dokázalo v roce 2021 několikanásobně překonat výkonnost 
světových akciových indexů pocházejících z konvenčního investování. V tomto případě je 
však nutno poznamenat, že trhová kapitalizace trhu kryptoměn je výrazně nižší v 
porovnaní s akciovým trhem. Proto je trh kryptoměn považován za výrazně rizikovější a 
volatilnější než akciový trh. Odměnou za vyšší podstupované riziko je standardně vyšší 
výnos. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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Fumbi Bitcoin a Zlato 

 
V uplynulém roce přidalo Fumbi do svého produktového portfolia index Fumbi Bitcoin a 
Zlato, který nabízí možnost investovat do kryptoměn výrazně konzervativnějším 
způsobem. Světově unikátní produkt v sobě mísí vysoký růstový a technologický 
potenciál Bitcoinu a zároveň stabilitu zlata v podobě kryptoměny PAX Gold, která je kryta 
fyzickými zásobami zlata uloženými společností Paxos. Každý, kdo vlastní token PAX 
Gold, vlastní jakoby fyzické zlato. 
 
 
V roce 2021 dosáhlo Fumbi Index Portfolio celkového zhodnocení k 31. 12. 2021 ve výši 
34,52 %. Maximálního možného zhodnocení indexu bylo možné dosáhnout dne 8. 11. 
2021 ve výši 58,57 %. 
 
 

 
Zdroj: Fumbi Research 
 
 
Vzhledem k tomu, že tento index je považován za nejkonzervativnější produkt společnosti 
Fumbi, podstupování nižšího rizika přirozeně souvisí také s akceptováním nižšího výnosu. 
Kapitál vložený do tohoto produktu se pravidelně rebalancuje a dorovnává tak, aby byl 
vždy v poměru 50:50, což znamená, že když hodnota bitcoinu roste, část se odprodá a 
dokoupí se zlato a naopak. Navzdory výrazně konzervativnějšímu přístupu v porovnání s 
Fumbi Index Portfoliem dokázal i produkt Fumbi Bitcoin a Zlato překonat výkonnost 
tradičních akciových indexů S&P 500 nebo DAX. 
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Zdroj: Fumbi Research 
 
 
Dokonalou stabilizaci indexu pomocí reálného zlata, jehož cílem je eliminovat nepříznivý 
dopad volatility kryptoměn, potvrzuje i následující graf, který porovnává maximální denní 
propad a maximální denní nárůst vybraných aktiv a portfolií. V porovnání s individuálními 
aktivy Bitcoin a Ethereum a v porovnání s Fumbi Index Portfoliem prokazuje náš index 
Fumbi Bitcoin a Zlato výrazně nižší maximální propady.  
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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Díky tomu je tento produkt vhodným investičním nástrojem také pro rizikově averzní 
investory, kteří preferují nižší investiční riziko. 
 
Na následujícím grafu je vidět, že pro investory byl produkt Fumbi Bitcoin a Zlato mnohem 
lepším nástrojem ochrany vůči neustále rostoucí inflaci než samotné zlato. Výkonnost 
zlata na grafu představuje aktivum PAX Gold, které je kryto reálným zlatem a jeho cena 
představuje cenu jedné trojské unce zlata. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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Fumbi Vlastní Volba 
 
V prvním kvartálu roku 2021 jsme ve Fumbi spustili produkt Fumbi Vlastní Volba, 
prostřednictvím něhož mohou naši klienti investovat do kryptoměn podle svého vlastního 
výběru. Kryptoměny, do nichž investujete přes produkt Fumbi Vlastní Volba, jsou 
bezpečně uloženy přes platformu Ledger Vault. 
 
 
Zpočátku byly v rámci tohoto produktu k dispozici pouze dvě základní a nejpopulárnější 
kryptoměny – Bitcoin a Ethereum. V průběhu roku jsme však tento produkt rozšířili o čtyři 
další kryptoměny, které jste si v hlasování vybrali vy – naši klienti. 
 
 
Díky tomu je možné ve Fumbi investovat do následujících kryptoměn: 
 

● Bitcoin 
 

● Ethereum 
 

● Cardano 
 

● Polkadot 
 

● Terra 
 

● Avalanche 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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Mezi všemi aktivy ve Fumbi Vlastní Volba se jednoznačným vítězem z hlediska celkové 
výkonnosti stala Terra, jejíž cena vzrostla během jednoho kalendářního roku o 
neuvěřitelných 13968,37 %. Prvního ledna 2021 bylo možné zakoupit aktivum Terra 
(LUNA) pouze za 0,65 $, zatímco ke konci roku se toto aktivum obchodovalo za 
neuvěřitelných 91,36 $. 
 
V roce 2021 se skvěle vedlo také jedničce a dvojce na trhu v podobě kryptoměn Bitcoin a 
Ethereum. Bitcoin jako nejsilnější a nejstabilnější kryptoměna si v roce 2021 dokázal 
polepšit o parádních 62,34 %, zatímco jeho největší konkurent Ethereum si v roce 2021 
polepšil až o 416,14 %. 
 
Na následujícím grafu je zobrazen maximální denní nárůst a propad jednotlivých aktiv, 
které jsou v nabídce v rámci produktu Fumbi Vlastní Volba. 
 
 

 
 
Zdroj: Fumbi Research 
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Využijte potenciál kryptoměn s Fumbi 
 
Pokud chcete využít potenciál kryptoměn pro svoji budoucnost, začněte investovat s 
naším produktem Fumbi Index Portfolio. Každé tři měsíce aktualizujeme složení 
kryptoměn v portfoliu – přidáváme do něho kryptoměny, které mají potenciál růstu, a 
vyřazujeme ty, které naše kritéria již nesplňují. Vaše investice je navíc pravidelně 
spravována sofistikovaným Fumbi Algoritmem, který sleduje růst celého trhu a nespoléhá 
se na jednotlivá kryptoaktiva. 
 
 
Jestliže patříte mezi konzervativnější investory, pak je pro vás ideálním řešením produkt 
Fumbi Bitcoin a Zlato, který kombinuje potenciál Bitcoinu se stabilitou reálného zlata. 
 
 
Ve Fumbi můžete investovat do dynamického portfolia nebo do vybraných kryptoměn s 
vkladem už od 1 400 Kč / 50 EUR.  
 
 
www.fumbi.cz  
 
 
 


