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PIACI ÁTTEKINTÉS 
 
BTC árának alakulása az első negyedévben 

 
Forrás: Messari 

 
A Bitcoin 46 187 dolláros értékkel nyitotta az új naptári évet. Kis eltérésekkel a teljes első 
negyedévet a 35 000 és 45 000 dollár közötti ársávon belüli ingadozás jellemezte. A 
Bitcoin azonban március végén kitört ebből a zónából, és az első negyedévet 45 537 
dolláron zárta, a 2022. január 1-i nyitó árhoz képest -1,7%-os veszteséggel. A Bitcoin első 
negyedévének legjobb napja február volt. 28-án, amikor egyetlen nap alatt 14,59%-ot 
emelkedett az értéke. 
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A legnépszerűbb Altcoin-árakciók  
az első negyedévben 

 
Forrás: Messari 

 
A legjobb 10 altcoin között (a stabil coinok nélkül) a Terra volt a legjobban teljesítő 
platform 2022 első negyedévében, +24% feletti teljesítménnyel. A TOP10 többi altcoinja 
azonban a Ripple kivételével mínuszban zárta az első negyedet. A Solana teljesített a 
legrosszabbul, értékének 27%-át veszítette az elmúlt három hónapban. 

Kriptopiac az I. negyedévben – Teljes piaci kapitalizáció 

 
Forrás: Tradingview 
 

2021 elején a teljes kriptovaluta-piac értéke 2,18 billió dollár volt. Három hónapon belül a 
piaci kapitalizáció 7%-kal 2,03 billió dolláros negyedév végi szintre esett vissza. Az első 
negyedévben a legmagasabb piaci plafont 2022. január 4-én érték el, 2,26 billió dollárt. 
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AZ ELSŐ NEGYEDÉV LEGJELENTŐSEBB 
ESEMÉNYEI 

Kriptovaluták és az ukrajnai háború 
 
Február utolsó hetében negatív hírek lepték el a világot. Az Orosz Föderáció különleges 
katonai hadműveletének bejelentése bizonytalansági hullámot váltott ki a 
világgazdaságban és a pénzügyi piacokon, ez alól a kriptovaluta piac sem kivétel. 
 
A bitcoin viszonylag gyorsan 34 000 dolláros lokális mélypontra esett a hírre, de alig 
néhány óra alatt 40 000 dollár alá emelkedett vissza. A bitcoin erősödésének fő 
mozgatórugója az Európai Unió és a nyugati országok azon döntése volt, hogy Ukrajna 
inváziója következtében elszigeteljék Oroszországot a globális gazdaságtól. 
 
Az orosz rubel (RUB) akkoriban tragikusabb pillanatot élt át. Értéke közvetett jegyzésben 
az amerikai dollárral szemben a történelem során először esett egy cent alá. A hazai valuta 
jelentős gyengülése Oroszországban azonban az orosz befektetőktől származó tőke 
beáramlását idézte elő a bitcoinba, különösen azokat a befektetőket, akik biztonságos, 
gyorsan átruházható és stabil alternatívát kerestek pénzüknek. 
 
A kriptovaluták szerepe az orosz invázió során azonban itt nem ért véget. Az ukrán elnök 
aláírta az ukrajnai kriptoszektor legalizálásáról szóló törvényt, amely lehetővé teszi a 
bankok számára, hogy számlát nyissanak kriptovállalatok részére, és legalizálja a 
kriptotőzsdék működését Ukrajnában. Ebben a tragikus háborús helyzetben Ukrajna lett 
az első ország a világon, amely hivatalosan is elfogadta a kriptovalutákban nyújtott 
pénzügyi adományokat. A szélesebb kripto-közösségből számos cég és híresség 
mutatott szolidaritást, és néhány héten belül több mint 100 millió dollár értékű 
kriptovalutát küldött Ukrajnába. 
 
Másrészt az Ukrajna szövetségesei által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági 
szankciók megakadályozták az orosz intézmények belépését a globális pénzügyi piacokra. 
Megszületett a vita, hogy Oroszország kriptovalutákhoz nyúl, hogy megkerülje a Nyugat 
által bevezetett szankciókat. Oroszország azonban nem fogja elkerülni a szankciókat a 
bitcoin és a kriptovaluták révén, mivel a kriptopiac nem elég nagy és likvid ahhoz, hogy 
fedezze Oroszország pénzügyi szükségleteit. Ezen túlmenően a tranzakciók álnevessége 
lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy nyilvános címeket valós emberekhez 
rendeljenek, ami a gyakorlatban lehetővé teszi a nem kívánt tranzakciók közvetlen 
nyomon követését. 
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Az Európai Parlament és a Proof-of-Work  
kriptovaluta tilalma 
  
Az év elején világszerte elterjedt az az információ, hogy az Európai Unió egy konszenzusos 
Proof-of-Work mechanizmus alapján betilthatja a kriptovaluták használatát. A két 
legnépszerűbb kriptovaluta, a Bitcoin és az Ethereum is ebbe a kategóriába tartozik. A 
nyilatkozatot Erik Thedéen, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) alelnöke 
készítette. A Thedéen azzal érvelt, hogy a PoW kriptovaluta bányászata energia 
szempontjából fenntarthatatlan, és nem felel meg a Párizsi Megállapodásnak. Ezért azt 
javasolta, hogy tiltsák be a Proof-of-Work kriptovalutákat, miközben előnyben részesítik 
a Proof-of-Stake kriptovaluták aktívabb használatát, amelyek lényegesen alacsonyabb 
energiafogyasztásúak. 
  
Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek (ECON) ülésére március első felében 
került sor. Az EP-képviselők úgy döntöttek, hogy betiltják a kripto-eszközöket a Proof-of-
Work mechanizmus alapján. A szavazás során 32 képviselő elutasította a javaslatot, míg 
szerencsére csak 24 képviselő támogatta annak elfogadását. Az ilyen típusú kriptovaluták 
tilalmára vonatkozó rendelkezés része a MiCa (Markets in Crypto-Assets) elnevezésű, a 
kriptovaluták területén javasolt európai uniós jogszabálynak is, amely magában foglalja a 
szigorú KYC és AML szabályok betartásának kérdését is. 
  
Az Európai Parlament hivatalos sajtóközleménye is bejelentette, hogy elfogadták a MiCa-
ra vonatkozó szélesebb körű jogszabályt. Ez azt jelenti, hogy a képviselők megállapodtak 
a kriptovaluták felügyeletére, fogyasztóvédelemre és környezeti fenntarthatóságára 
vonatkozó szabályt-ervezetekről. A MiCa szabályok konzervatívabb változata, amelyből 
kikerült a Proof-of-Work kriptovaluták tilalmának legfontosabb pontja, most az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság és a Európa Tanács közötti tárgyalások témája lesz.  

A kripto-befektetők növekvő száma 
 
A Huobi Group, az egyik legnagyobb kriptotőzsde üzemeltetője legújabb felmérése 
érdekes statisztikákat közölt a kripto-befektetőkről. 
  
A 2022-es Crypto Perception Report szerint az Egyesült Államokban a kripto-befektetők 
körülbelül 70%-a csak 2021-ben kezdett el kriptovalutákba fektetni. 2021. december 
közepén a cég felmérést végzett körülbelül 3100 amerikai részvételével, hogy felmérje a 
válaszadók kriptovalutákkal kapcsolatos ismereteit, és megismerje véleményüket a 2021-
es kriptopiaci hatalmas növekedésről. 
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A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 68%-a tavaly került először  
kapcsolatba a kriptopiaccal. Körülbelül 21%-uk két éve kezdett, míg a befek- 
tetők 11%-a több mint két éve kezdett kriptovalutákba fektetni. A felmérés  
szerint a befektetők óvatosak voltak az első befektetéseiknél. A válaszadók 46%- 
a azt mondta, hogy 1000 dollárt vagy kevesebbet fektetett kriptovalutákba.  
A válaszadók közel 25%-a azt mondta, hogy 1000 és 10 000 dollár közötti összeget 
fektetett kriptovalutákba. A befektetők további 29%-a több mint 10 000 dollár 
összértékű kriptovalutával rendelkezik. 
  
Egy másik érdekes statisztika a kriptovalutákba befektető nők növekvő száma. A Bitstamp 
tőzsdei statisztikák azt mutatták, hogy a női befektetők száma 198%-kal nőtt 2021-ben, a 
legtöbb női befektető a 30-35 éves korosztályba tartozik, de a legsikeresebb az 55-60 éves 
korosztály, amely meglepően nyitottabb a kockázatokra és nagyobb összegeket fektet be 
kriptoba. 
  
A nők magabiztosan kezdik betölteni az üresedéseket a blokklánc- és kriptográfiai 
ágazatban. A CoinMarketCap szerint a női alkalmazottak száma 43%-kal nőtt az elmúlt 
évben. A kriptoszférát azonban továbbra is a férfiak uralják. A legfrissebb adatok szerint a 
kriptobefektetők 66 százaléka férfi, 55 százalékuk pedig 35 év alatti. 2018-ban a 
CoinDance szerint a bitcoin közösség 91%-át férfiak tették ki. 

A Bitfinex-ügy állásfoglalása 
 
Februárban újabb fontos hír látott napvilágot a kriptovilágból. Öt év után az amerikai 
hatóságoknak sikerült elkobozniuk 3,6 milliárd dollár bitcoint a Bitfinex feltöréséből, 
amikor 2016 augusztusában 119 756 bitcoint loptak el. A különleges ügynököknek több 
mint 94 000 BTC-hez sikerült hozzájutniuk egy házkutatás során egyes gyanúsítottak 
esetében, ahol egy pénztárca privát kulcsait tartalmazó fájlokat találtak. 
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását 
Ilya Lichtenstein és felesége, Heather Morgan személyében, mert állítólag pénzmosást 
hajtottak végre a Bitfinex kriptohackeléséhez kapcsolódó kriptovalutákon keresztül, 
amiért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. 
 
A 2016-os Bitfinex feltörése óta az ellopott bitcoinokkal rendelkező hackerpár rendszeres, 
de viszonylag kis összegű átutalásokat hajtott végre külön tranzakciókban. Bár tisztában 
voltak vele, hogy tranzakcióikat vizsgálják, a pár továbbra is aktív maradt a közösségi 
oldalakon és a nyilvánosság előtt. Különféle módszereket alkalmaztak az ellopott 
kriptovaluták tisztára mosására, ideértve a hamis személyazonosságot, a darknet 
piacokat, és a pénzeszközöket más kriptovalutákba helyezték át, amelyek fejlettebb 
anonimitás-elemeket használnak. 
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Ilja Twitter-fiókja szerint üzletember, befektető és Web3 fejlesztő volt.  
Felesége kiberbiztonsági múlttal rendelkezett, és cikkeket írt a Forbes  
magazinnak, miközben rapperként mutatkozott be a közösségi médiában  
"Razzlekhan" néven. 
 
 A nyomozócsoportok elmondták, hogy 2016 óta dolgoznak az ügyön. Bár nem 
részletezték, hogyan jutottak Morganhez és Lichtensteinhez, az FBI igazgatóhelyettese 
azt mondta, hogy az ügynökségnek saját "digitális nyomkövető eszköze" van. 
 

KRIPTOVALUTÁK ÉS A HAGYOMÁNYOS 
PÉNZÜGYEK VILÁGA 

A Mastercard kriptográfiai tanácsadást kínál 
 
A Mastercard is kiterjeszti szolgáltatásait a kriptovaluták világába. A cég a közelmúltban 
megkezdte a kriptovaluta-tanácsadási szolgáltatásokat a kriptovaluták általános 
elfogadottságának javítása érdekében. A vállalat azt is közölte, hogy erőfeszítései 
segíteni fogják a bankokat abban, hogy biztonságosabban tudjanak eligazodni ebben a 
környezetben, és elősegítsék a digitális valuták bevezetését. A Mastercard bankokkal és 
kiskereskedőkkel folytatott tanácsadási erőfeszítései a digitális pénzeszközök széles 
skáláját ölelik fel, a kezdeti képzéstől, a kockázatértékeléstől és a kriptográfiai és NFT-k 
bankszintű növekedésétől a kriptográfiai játékkártyákig és a kriptográfiai alkalmazások 
tervezéséig. 
 
Januárban a Mastercard még a Coinbase-szel is együttműködött, hogy az NFT jelenséget 
elérhetőbbé tegye a nagyközönség számára. Az érdeklődők betéti Mastercardjukkal 
vásárolhatnak majd a Coinbase hamarosan megnyíló NFT-piacán. 

A KPMG bevásárolt Bitcoinból 
 
A KPMG, a tanácsadói, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások világméretű 
hálózatának kanadai leányvállalata február elején hivatalosan bejelentette, hogy felvette 
a Bitcoint és az Ethereumot a mérlegébe. 
 
A vállalat a jelentésben kifejtette, hogy a befektetés tükrözte "meggyőződésüket, hogy a 
kriptoeszközök és a blokklánc technológia intézményi elfogadottsága tovább fog 
növekedni, és az eszközmix rendszeres részévé válik".  
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A világ négy legnagyobb könyvvizsgáló cégének, a BIG 4-nak a KPMG-nek  
ez a bejelentése az idei év eddigi legnagyobb híre az intézményi átvétel tekin- 
tetében. A cég így a kriptovaluták többi nagy támogatója, például a Microstrategy, 
 a Galaxy Digital és a Tesla része lett. 
 
A kriptovaluták mennyiségét azonban a cég a mai napig nem hozta nyilvánosságra. Ennek 
ellenére bejelentette a megvásárolt BTC-hez és ETH-hoz kapcsolódó kibocsátások 
ellensúlyozására szolgáló szén-dioxid-kompenzáció megvásárlását. A KPMG továbbá 
kijelentette, hogy a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezését is hozzáadták a környezeti, 
társadalmi és irányítási kötelezettségvállalások teljesítéséhez. A kriptovalutákat a Gemini 
Trust Co.-n keresztül vásárolták, amely letéti szolgáltatásokat nyújtott számukra. 

A kriptovaluták lettek Lugano város hivatalos fizetőeszköze 
 
A dél-svájci Lugano városa márciusban bejelentette, hogy törvényes fizetőeszközként 
bevezeti a Bitcoint, a Stablecoin Tethert és a Lugano LVGA tokent. Ezeket a 
kriptovalutákat tehát a svájci frankkal együtt elfogadják ebben a városban. 
 
Paolo Ardoino, a Tether műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a vállalat a 
luganói tisztviselőkkel együttműködve 3 millió svájci frankos alapot hozott létre, és 
továbbra is azon dolgozik, hogy támogassa a BTC, USDT és LGVA Luganóban történő 
bevezetését. A Tether vezérigazgatója kijelentette, hogy nagyszerű tehetségeket fog 
vonzani Luganóba. Ezen túlmenően ez azt is elősegíti, hogy Lugano Európa jelentős 
blokklánc-központjává váljon. 
 
Svájc azon országok közé tartozik, amelyek már régóta barátkoznak a kriptovalutákkal. 
Lugano lakosai az említett kriptovalutákkal fizethetik majd a városi illetéket, és a város 
bármely gazdálkodó szervezete is elfogadhatja azokat valutaként. 

Crypto Bank Virginia államban 
 
A virginiai szenátus megtette a következő lépést a kriptovaluták általános elterjedése felé, 
miután egyhangúlag jóváhagyta azt a törvénymódosítási kérelmet, amely lehetővé teszi 
a hagyományos virginiai bankok számára, hogy virtuális valuta letéti szolgáltatásokat 
nyújtsanak. 
 
Christopher H. Head törvényhozó idén januárban nyújtotta be a törvényjavaslatot, de 
csak márciusban hagyták jóvá.  
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A bankok így kriptovaluta vásárlási és tárolási szolgáltatásokat kínálhatnak  
ügyfeleiknek. Az ilyen szolgáltatásokat kínáló bankoknak szigorú szabályokat  
kell betartani, amelyek különösen a megfelelően felállított kockázatkezelési  
rendszerre vonatkoznak. A törvényjavaslatot 39-0 arányban fogadták el a szava- 
záson, de Glenn Youngkin kormányzónak még alá kell írnia. 
 

LÁNCON BELÜLI ADATOK 
 
BTC – Aktív címek száma 

 
Forrás: Messari 

 
A bitcoin blokkláncon található aktív címek metrikája nyomon követi a hálózatban a 
referencia-időszakban aktív egyedi címek számát. A tevékenység ebben az esetben azt 
jelenti, hogy ezek a címek egy főkönyvi változás címzettjei vagy kezdeményezői voltak. 
Az egyediség biztosítja, hogy az egyes címeket ne számolják kétszeresen. Az idei naptári 
év első napján az aktív címek száma 695 722 volt, az első negyedév során akár 40%-kal is 
több, 2022. március 31-ig 979 952. 
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BTC – 0,001 BTC-nél nagyobb egyenlegű címek 

 
Forrás: Messari 

 
A 0,001 BTC-nél nagyobb egyenleggel rendelkező címek mérőszáma a referencia-
időszakban legalább 0,001 BTC-vel rendelkező egyedi címek összességét követi, 
körülbelül 45 dollár értékben. Az ilyen címek száma közel 3,7%-kal nőtt az elmúlt három 
hónapban, ami a beáramlást és a befektetők bitcoin iránti érdeklődésének folyamatos 
növekedését jelzi. A lakossági befektetők bitcoin-felhalmozásának fő motívumai 
valószínűleg a hozam, az infláció elleni fedezet és a spekulációk. 

BTC - 1 éves aktív ellátás 

 
Forrás: Messari 

 
Hanyatlás. Ez azt jelzi, hogy egyre több befektető tartja kezében bitcoinjait, és nem végez 
semmilyen tevékenységet a tőzsdékre történő migrációval kapcsolatban.  
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Ráadásul ez a tendencia a tőzsdék likvid kínálatának csökkenését okozza,  
ami egy ponton kínálati sokkot okozhat. Ha a kereslet jelentősen meghaladja  
a kínálatot a tőzsdéken, a bitcoin ára az egekbe szökhet. Az 1 éves aktív kínálat 
mérőszáma azon egyedi natív egységek összegét követi nyomon, amelyek legalább 
egyszer tranzakciót folytattak az azt követő 1 évben az adott intervallum végéig. Azok a 
natív egységek, amelyek többszöri tranzakciót bonyolítottak le, csak egyszer számítanak 
bele.  

Fear & Greed (Félelem és Kapzsiság) index 

 
   Forrás: Messari 

 
A jelenlegi piaci hangulatot elemző Fear & Greed index három nap kivételével az egész 
első negyedévben a "félelem" és a "kapzsiság" tartományban volt. Az index egyszer sem 
esett a szélsőséges félelem vörös zónájába a referencia-időszakban, ami azt tükrözi, hogy 
a befektetők továbbra is érdeklődnek, és van étvágya a bitcoinokba és más alternatív 
kriptovalutákba fektetni. 
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ETH - Címek száma 

 
Forrás: Messari 
 

Az Ethereum hálózat címeinek teljes száma továbbra is gyorsan növekszik. Az új naptári 
év első három hónapjában az Ethereum hálózat címeinek száma 8,57%-kal 78 376 564 
címre nőtt. A címek számának jelentős növekedése jelzi a felhasználók töretlen 
érdeklődését a decentralizált alkalmazásokkal és NFT-gyűjteményekkel való interakció 
iránt. Emellett az ETH 2.0 frissítés sok befektető figyelmét felkelti, akik az Ethereumot 
befektetési eszközként halmozzák fel hosszú távú távon. 

ETH – Átlagos tranzakciós díjak 

 
Forrás: Messari 

 
Minden alkalommal, amikor tranzakció történik az Ethereum hálózatán, tranzakciós díjat 
kell fizetni. A díj változik attól függően, hogy a tranzakció milyen bonyolult és milyen 
gyorsan kívánja a felhasználó a tranzakció rendezését.  
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Az első negyedévben jelentősen csökkent az átlagos tranzakciós díj az  
Ethereum hálózaton. Az Ethereum hálózaton a tranzakciós díjak csökkené- 
sének fő oka a DeFi-re összpontosító alternatív blokklánc platformok növekvő 
népszerűsége, valamint a Layer 2 (L2) megoldások Ethereum blokkláncon történő 
használata iránti növekvő érdeklődés. 
 

DeFi 

Teljes érték zárolva a DeFi-ben (TVL) 

Forrás: Defipulse 

 
A TVL (total value locked) mérőszám a decentralizált protokollokban tárolt összértéket 
követi nyomon – legyen szó kölcsönökről, kriptovaluták befektetéséről, likviditási 
poolokról vagy egyéb olyan tevékenységekről, amelyek során a felhasználó „bezárja” 
kriptovalutáit a decentralizált protokoll intelligens szerződésébe, és ily módon likviditást 
biztosít. A TVL jelzéseket ad nekünk arról, hogy a felhasználók és a befektetők hogyan 
érdeklődnek a különféle tevékenységek iránt, amikor olyan protokollokkal 
kommunikálnak, mint az AAVE, a Compound, a Maker és sok más népszerű projekt. 
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Az év elejét a TVL csökkenése jellemezte, ami összefüggésben volt  
a BTC és más kriptovaluták áringadozásaival. A teljes DeFi szektor jelentősen 
visszaesett, de az Ethereum hálózat protokolljai stabilabbnak bizonyultak a piaci 
visszaesés során a többi ritkábban használt hálózathoz képest. Néhány kivételes 
kriptovaluta azonban jól járt a piac esése során, például a Terra. 
 
A TVL az elmúlt hónapokban 73 és 85 milliárd dollár között konszolidált, ami stabil 
érdeklődést jelez. Ezt több tényező is befolyásolja. A TVL-t lefelé húzó jelentős tényező a 
teljes DeFi szektor szabályozásával kapcsolatos bizonytalanság, amelyre nemcsak a 
protokollokat készítő cégek, hanem a befektetők és a hétköznapi felhasználók is várnak. 
Pozitívum azonban, hogy az intézmények kezdenek érdeklődni a DeFi iránt, és 
szeretnének részt venni ezekben a tevékenységekben, mivel a DeFi új lehetőségeket kínál 
a kockázatkezelésre, az arbitrálásra és a kereskedésre. A magasabb kockázat magasabb 
hozamot is jelent, mint a hagyományos kötvények, részvények vagy forex kereskedés 
esetén. 
 
A következő hónapok fontosak lesznek a szabályozás és a várható befektetési érdek 
közötti egyensúly megtalálása szempontjából, tekintettel a DeFI intézményi 
környezetben való jövőbeni alkalmazására. 
 

 
Forrás: theblockcrypto 
 

Az Ethereum továbbra is a legnépszerűbb intelligens szerződéses platform. A Terra, a 
Binance Smart Chain, az Avalanche, a Solana és a Fantom továbbra is az élen jár, mint 
népszerű alternatívák, amelyeken jelenleg számos versengő DeFi projektet fejlesztenek 
ki. A legnagyobb relatív növekedést a Terra hálózatban regisztrálták, amelynek natív 
tokenje, a Luna, ellentétben más konkurens projektekkel, jelenleg minden idők csúcsán 
van. 
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DeFi pick - Nagyítás a Terrára 

 
Forrás: theblockcrypto 

 
A Terra projektek TVL-je jelentősen megnőtt, különösen az elmúlt hónapokban, ami a 
projektek felhasználói bázisának gyors elfogadását és bővülését jelzi. A gyors növekedés  
az ökoszisztémát a blokklánc-alkalmazások fejlesztőinek nyújtott technikai támogatás 
vezérelte. Ez megnövekedett befektetési lehetőségeket eredményezett olyan 
projektekben, mint például az Anchor megtakarítások vagy a Lido, amelyek lehetővé 
teszik a felhasználók számára, hogy tétet szerezzenek stabil érmékre vagy kamatokat 
keressenek, ami vonzó megoldás a kriptovaluta árak stagnálása esetén. A TerraSwap egy 
decentralizált csere, az Ethereum hálózatán található Uniswap csere alternatívája. 
Különösen az elmúlt hetekben nőtt a kereskedési volumen, a Terra Station Walletet 
használó felhasználók számának rekord méretű növekedésével együtt. 
 

A Terra Bitcoint halmoz fel 
 
A Luna Foundation Guard (LFG) egy szingapúri székhelyű non-profit szervezet, amelynek 
célja a nyílt forráskódú szoftverek és alkalmazások nagyobb gazdasági szuverenitása, 
biztonsága és fenntarthatósága, amelyek segítenek a decentralizált gazdaság 
felépítésében és bővítésében.  
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A Do Kwon, a Terra platform alapítója által vezetett szervezet legfeljebb  
10 milliárd dollár értékben bitcoin vásárlását tervezi, amely tartalékként  
szolgál majd a stablecoin UST árstabilitásának támogatására. 
 

 
Forrás: https://twitter.com/danku_r 

 
A Terra USD (UST) a legismertebb és legerősebb stablecoin, amely a Terra blokkláncra 
épül. A Stablecoin UST 1:1 arányban van az USA-dollárhoz kötve. Az UST kibocsátás 
mögött nem áll konkrét entitás vagy cég, mivel az UST monetáris állományt 
algoritmikusan szabályozzák, míg az UST stablecoin piaci árát kibocsátással vagy a LUNA 
token elégetésével befolyásolják. Ennek az algoritmikus stablecoinnak a népszerűsége 
rohamosan növekszik, piaci kapitalizációja pedig már meghaladja a 16 milliárd dollárt.  
 
 A szervezet eddig több vásárlást is végrehajtott, és jelenleg több mint 30 000 bitcoint 
birtokol, összesen több mint 1,4 milliárd dollár értékben. A vásárlásoknak azonban 
valószínűleg még koránt sincs vége, ugyanis a Kwon összesen akár 10 milliárd dollárt 
allokált további BTC megvásárlására. A hálózat natív tokenje, a LUNA is reagál ezekre a 
vásárlásokra, és történelmi csúcsain forog. 
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Stabil érmék 

 
 
Forrás: Dune Analytics 

 
Az első negyedévben jelentős volt a stabil érmék iránti érdeklődés növekedése. 
Különösen korrekció és árkonszolidáció idején az emberek gyakran nyúlnak stabil 
érmékhez különféle okokból. Sokan a stablecoinokat, különösen a Tethert használják a 
határidős ügyletekkel való kereskedés fedezeteként short pozíciók nyitásakor, aminek 
köszönhetően áresés közben is profitálhatnak. Mások a stablecoinokat arra használják, 
hogy eltárolják nyereségüket, vagy a megvásárolt stablecoinokat hitelek likviditásaként 
biztosítsák, miközben a hitelkamatokból profitálnak. Ezt a jelenséget 2021-ben többször 
is láthattuk, olyan időszakokban, amikor a kriptovaluták ára stabilabb volt, és az árak nem 
kúsztak fel abszolút csúcsra. 
 
A grafikon a forgalomban lévő egyes stabil érmék arányát mutatja. A Tether (USDT) 
továbbra is a legszélesebb körben használt alternatíva, de dominanciája 5%-kal csökkent 
az első negyedévben. Az USDC és a BUSD továbbra is stabil %-os részesedéssel 
rendelkezik az összes stablecoin teljes forgalomban. Az UST (TerraUSD) arányaiban javult 
a legtöbbet, elsősorban a Terra blokkláncon a DeFi terjeszkedésének köszönhetően. 
 

 
Forrás: theblockcrypto 
 



 
NEGYEDÉVES KRIPTOPIACI ÁTTEKINTÉS - 2022 ELSŐ NEGYEDÉV 

22 

NFT ÉS METAVERSE 

Kereskedési mennyiség az OpenSea platformon 

 
Forrás: Dune Analytics 

 
Az NFT-k továbbra is népszerű téma, és elmondható, hogy a 2021-ben tapasztalt őrület 
folytatódik. Az NFT-k iránti érdeklődés és a kereskedési volumen bizonyos mértékig 
korrelál a bitcoin és más kriptovaluták árának mozgásával. Ha bizonytalanság uralkodik a 
piacon, és a kriptovaluták ára lefelé mozdul el, akkor arra számíthatunk, hogy kisebb lesz 
az érdeklődés az NFT-k iránt. Miután a BTC árfolyama márciusban stabilizálódott, ismét 
megnőtt az NFT-kben való spekuláció volumene és a lelkesedés. 
 
Az NFT-k új gyűjteményei naponta jelennek meg a népszerű NFT-piacokon, például az 
OpenSea-n, a Rarible-en és a LooksRare-en. Míg egyesek értéktelen JPEG-nek tűnnek, 
mások siker felé vezetnek, és nagy megtérülést hozhatnak. Az olyan blue chip NFT-
kollekciókat, mint a Bored Ape Yacht Club vagy az Akuki megkülönbözteti a támogató 
közösség, a csomagolt ütemterv, az NFT-k használatának különféle kreatív lehetőségei 
(pl. áruk értékesítése NFT-vel), rendezvények vagy művészekkel és hírességekkel való 
együttműködés. 
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A Bored Ape Yacht Club (BAYC)  mögötti társaság 
megvásárolta a Cryptopunkok jogait 
A Yuga Labs az a cég, amely létrehozta a népszerű NFT-kollekciót, a Bored Ape Yacht Club-
ot, amely a kereskedési mennyiségek és az 1 NFT minimális árához képest a legjobb 
kollekció lett, ami a legalacsonyabb ár, amelyen NFT-t lehet megvásárolni a 
gyűjteményből. Az első negyedévben a cég megvásárolta két másik nagyon népszerű 
NFT-kollekció, a Cryptopunks és a Meebits jogait, amelyeket a rivális Larva Labs támogat. 
A jogok megszerzésének költségeivel kapcsolatos találgatások mellett vita folyik az NFT-
t 2021-ben elindító Cryptopunk okairól és jövőjéről is. A Yuga Labs kezdettől fogva a 
közösségi marketingre és olyan tevékenységekre összpontosított, mint például a szellemi 
tulajdonjogok megadása az NFT-tulajdonosoknak, olyan művészekkel való 
együttműködésben, mint Snoop Dogg és Jimmy Fallon, valamint a gyakori airdropok, 
amelyek sok rajongóra találtak. Ezt az akvizíciót követően nemcsak a BAYC NFT-k 
tulajdonosai, hanem azok is, akiknek Cryptopunk vagy Meebits van, eladhatnak a 
tulajdonukban lévő NFT-jükkel tárgyakat. 

A 6 legjobb NFT-gyűjtemény az OpenSea platformon 

 
Forrás: Open Sea 

 
A népszerű BAYC után a Mutant Ape Yacht Club tartja a második helyet. Érdekes módon 
ezeket a mutáns majmokat csak úgy lehet létrehozni, ha a meglévő Bored Ape NFT-t egy 
speciális összetevőnek, a mutáns szérumnak tesszük ki – ez akkor lehetséges, ha van egy 
nyilvános kiárusítás, amelyben Mutant Ape-t készítünk. 
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Mutáns majmokat hozhatunk létre minden unatkozó majomból,  
ha korlátozott számú NFT szérumunk van (M1, M2 vagy M3). Csak  
hogy ötletet adjak, a Mutant Apes ára jelenleg ETH tízes tartományban  
mozog. 
 

 
Forrás: theblockcrypto 
 
A 10 000 NFT Azuki ihletésű animét tartalmazó gyűjtemény szintén nagy vonzerőt kapott 
az utóbbi időben. Más sikeres kollekciókhoz hasonlóan az Azuki is szenvedélyes 
közösséggel, elfoglalt időbeosztással és néhány izgalmas együttműködéssel rendelkezik. 
A Chiru Labs, az Azuki mögött álló vállalat bemutatta az NFT-tulajdonosok jövőképét, 
hogy hozzáférhessenek a "The Garden"-hez – egy olyan helyhez az interneten, ahol a 
művészet, a közösség és a kultúra találkozik, hogy varázslatot teremtsen. Sok anime NFT 
van a piacon, és ezt a kollekciót a Pokémon kártyajáték ihlette. A kezdetek óta az Azukies 
sikeres volt, az első hónapban 300 millió dollárért kereskedtek, és megjelentek a Forbes 
magazinban. A jövőben ez az ígéretes projekt animációs sorozat, játékok, árucikkek, 
partnerségek létrehozását, BEAN token elindítását és sok más meglepetést tervez. 
 

 
Forrás: Forbes 
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Twitter NFT-profilképek 
 
Az elmúlt hónapokban a Twitter közösségi hálózat bejelentette annak lehetőségét,  
hogy egy Twitter-fiókot összekapcsoljon több Web3 kriptopénztárcával (Metamask, 
Argent vagy Coinbase Wallet).  
 
Ez az új funkció azt is lehetővé teszi, hogy a megvásárolt NFT segítségével 
összekapcsoljon egy Twitter-fiókot, és beállítsa a kiválasztott NFT-t profilképként a 
Twitteren. A közösségi hálózat e szolgáltatás nyújtásában együttmű-ködik az Open Sea 
platformmal, az NFT-k legnagyobb piacterével. Eddig a Twitter szerint az NFT ERC-721 és 
ERC-1155 szabvány profilképeként használhatók. 
 
Ha a felhasználó beállít egy NFT-profilt, akkor a profilon lévő NFT-kép hatszögletű lesz a 
klasszikus kör alakú profil fotó helyett. Ennek a különbségnek a fő célja az NFT 
egyediségének és hitelességének hangsúlyozása. Ha valaki megpróbálja lemásolni valaki 
más NFT-jét, és profilképeként használja, akkor szabványos kör alakú keretet kap. Így meg 
lehet különböztetni az NFT gyűjtemények valódi tulajdonosait a csalóktól. 
 
Egy probléma azonban még mindig van ezen a területen. Tegyük fel, hogy egy tolvaj letölti 
az NFT-profilképedet, újra feltölti az NFT-platformra, és új NFT-ként indítja el. Ebben az 
esetben elképzelhető, hogy miután pénztárcáját összekapcsolja egy Twitter-fiókkal, egy 
értéktelen, de az eredetihez hasonló hatszögletű profil fotót kap. Egyelőre nem tudni, 
hogy a Twitter hogyan akarja megakadályozni az ilyen hamisításokat. 

Bored Ape Yacht Club & ApeCoin 
 
A kriptovaluta piacán nagy felhajtást robbantott ki az Ape Coin nevű új érmét, amelyet a 
Bored Ape Yach Club NFT kollekció birtokosai számára bocsátottak ki. Az APE Coin a BAYC 
ökoszisztéma natív kriptovalutája. Az indulás óta minden BAYC tag 1094 APE-t (128 000 
USD) kapott, míg a Mutant Ape (MAYC) birtokosai 2 042 APE-t (akkor 26 068 USD) kaptak. 
 
Annak ellenére, hogy vadonatúj token, azonnal elérte a legnépszerűbb tőzsdéket, mint 
például a Coinbase-t, az FTX-t, a Kraken-t és a Binance-t. Az ApeCoin tőzsdén kereskedett, 
és jelenleg 12 dollár az ára. 
 
A hatalmas siker és a nagy várakozások ellenére az airdrop nem ment gond nélkül. Ezzel a 
lehetőséggel már az airdrop napján próbálkoztak a csalók. Az airdrop úgynevezett 
gyorskölcsön-támadáson is átesett. Más airdropokkal ellentétben ez az airdrop nem 
használt pillanatfelvételi mechanizmust, így lehetővé tette a felhasználók számára, hogy 
még az airdrop alatt is vásároljanak NFT-ket, és így igényeljék az elosztott ApeCoinokat. 
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Az ApeCoinnak számos támogatója és ellenfele is van, és a jövője továbbra  
is homályos. A Yuga Labs azt tervezi, hogy az ApeCoin-t kormányzási tokenné  
alakítja, és felhasználja Yuga-termékekhez és -szolgáltatásokhoz, amelyeket a  
jövőben tervez bevezetni. 
 

 
Forrás: @Rahim_Mahtab 

Metaverzum 
 
A Metaverse egy olyan szó, amelyet mindenhonnan hallottunk az elmúlt néhány 
hónapban. Legyen szó szórakoztatásról, játékról, művészetről, munkáról vagy közösségi 
hálózatokról – a Metaverse nagy lehetőségeket rejt magában, hogy elérje a rajongókat 
ezeken a területeken, és valódi virtuális valóságot biztosítson számukra. A Metaverse az 
internet 3D-s változata, amely az eddig megszokottnál magasabb szintű online interakciót 
kínál. Főleg üzenetek és hívások útján kommunikáltunk. Később fotók, videók, 
adatfolyamok vagy TikTok kerültek hozzáadásra. A következő szint a fizikai világgal 
párhuzamos 3D interakció, ahol digitális életünket tölthetjük, és például avatarok 
segítségével kommunikálhatunk másokkal. 
 
Teljesen őrültnek tűnik számodra ez a virtuális valóság ötlete? Aztán meg fogsz lepődni, 
hogy olyan cégek fektetnek be ebbe az iparágba, mint a Meta (Facebook), a Microsoft, az 
Apple, a Google, az NVIDIA, a Snapchat, az Amazon és még sokan mások. 2024 elejére az 
iparág várhatóan 800 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációra nő. 
 
A Metaverse nem újdonság, különösen a játékok világában. A szót régóta használják, és a 
játékosoknak lehetőségük van a virtuális valóság különböző szintjei megtapasztalására. 
Miközben azonban a Facebook átnevezte Metát, és bemutatta a világnak a Metaverse 
jövőjéről alkotott elképzelését, a technológiai óriások, a Google, az Apple, a Microsoft és 
a Meta versengtek, hogy az elsők között tegye elérhetővé a virtuális valóságot a 
felhasználók számára az otthonuk kényelméből, VR fejhallgatók, például az Oculus a 
Metától vagy a HoloLens a Microsofttól.  
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A Google már tett egy sikertelen kísérletet, nevezetesen a Google Glass 
okosszemüveggel, amely néhány hónappal a 2014-es bevezetés után hagyta  
el a piacot. Jelenleg a Project Iris nevű titkos projekttel kapcsolatos találgatások  
zajlanak, aminek valamikor az AR headsetek bevezetését kellene eredményeznie 2024 
elején. Minden bizonnyal sok mindenre is számíthatunk a következő hónapokban és 
években. Érdekes lesz látni, mely technikai óriások mutatják be végre nekünk, 
hétköznapi felhasználóknak a virtuális valóságot. 

FUMBI 

Fumbi termékteljesítmény – 2022. I. negyedév 

Termék  Megtérülés (%) 

Fumbi Index portfólió -2,63 % 

Fumbi Bitcoin & Gold Index +3,62 % 

 
Forrás: Fumbi Research 

 
A Bitcoin és a legtöbb altcoin mínuszban zárta az első negyedévet. Míg a Bitcoin árfolyama 
csak -1,7%-nál kevesebbet esett, az Ethereum akár -10%-os veszteséggel zárta a 
negyedévet. Bitcoinból és 23 altcoinból álló Fumbi Index portfóliónk -2,63%-os 
veszteséget ért el az első három hónapban. 
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A kriptovaluta piac visszaesése ellenére a Fumbi Bitcoin & Gold Index  
pozitív hozamot ért el. Bár maga a Bitcoin mínuszban volt, a visszaesés  
tökéletesen demonstrálta a valódi arany erejét és stabilitását, ami pozitív  
tartományban tartotta az index teljesítményét. 

A Fumbi megkapta a Prestigious Superbrands Slovakia 
2022 díjat 
 
Mi vagyunk az első kripto-befektetési társaság Szlovákiában, amelyet a független 
Superbrands program a piac egyik vezető márkájává koronázott. 
 
Az International Superbrands program a legrangosabb független globális hatóság, amely 
az üzleti márkákat értékeli. Minden évben kiválasztják a piac legjobb márkáit az üzleti 
teljesítmény és a közvélemény-kutatások alapján. Ezeket aztán a márkatanács értékeli, 
amely az üzleti élet, a kommunikáció, a marketing és a média szakértőiből áll. 
 
A Fumbi csatlakozott a legerősebb márkák klubjához. 2018 óta vagyunk a piacon. Azóta 
több mint 100 000 felhasználót szereztünk meg, és terjeszkedtünk a szomszédos 
piacokra. 2021-ben márkaváltáson estünk át, és sikerült kiadni az első kriptobefektetési 
tévéreklámot Európában. 
 
„Nagyon örülünk, hogy csatlakozhatunk azokhoz a kiemelkedő és elismert cégekhez, 
amelyek már megkapták ezt a díjat, mint például a Kaufland, a dm-drogerie markt, a 
Mecom és a JOJ Group. 2021-ben jelentősen növeltük létszámunkat és kommunikációs 
tevékenységeink számát. Örülök, hogy ez a díj formájában is megmutatkozik” – mondta 
a sikerről Boris Haško, marketing igazgatónk. 
 

Tervek 2022-re – Új termékek és még több lehetőség 
 
Az innovatív, egyszerű és biztonságos kriptovaluta befektetést Szlovákiába hozó 
platformként úgy döntöttünk, hogy 2022-ben újabb lépést teszünk innovációs 
sorozatunkban. 
 
Idén a kriptovaluta befektetési szolgáltatásaink további bővítését tervezzük. Ez nagyobb 
szabadságot, több terméket, rugalmasságot, és ami a legfontosabb, a kriptovaluták 
szélesebb választékát jelenti. A kriptovaluták világának legújabb trendjeivel való 
lépéstartás a legfontosabb innovációs hajtóerő számunkra. 
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Csapatunk már dolgozik olyan termékek fejlesztésén, amelyek segít- 
ségével ügyfeleink egyszerűen és biztonságosan fektethetnek be a kripto- 
valuták szélesebb körébe. A kalandvágyóbb befektetők nagyobb rugalmasságot  
kapnak abban, hogy miként kívánják befektetni pénzüket, termékeink pedig továbbra  
is segítséget nyújtanak a “túlgondolás” vagy a túlzottan kockázatos stratégiák kiküszö-
bölésében. Ezt a célt kell szolgálniuk a különböző tematikus befektetési sablonoknak, 
amelyeket hamarosan bemutatunk. A legmerészebb befektetők saját preferenciáik 
alapján akár egyéni befektetési portfóliót is összeállíthatnak. 
 
Emellett passzív jövedelemtermékeket, új mobilalkalmazást, fizetési kártyát is 
fejlesztünk, amely lehetővé tenné, hogy kriptovalutával fizessenek árukért és 
szolgáltatásokért, sőt a vállalati ügyfelek számára is bővítjük termékeinket. Tehát 
ügyfeleink nagyon sok mindenre számíthatnak! 
 
 

Fektessen be kriptovalutákba a Fumbi 
segítségével 
 
Használja ki a kriptovalutákban rejlő lehetőségeket, és fektessen be velünk egyszerűen, 
biztonságosan, csupán néhány kattintással. A kriptót a nagyközönséghez hozzuk kis 
befizetések lehetőségével és az összes lehetséges kockázat minimalizálásával. 2018 óta 
több mint 100 000 felhasználó számít ránk. 
 
A Fumbinál dinamikus portfólióba vagy kiválasztott kriptovalutákba fektethet be 50 
eurótól kezdődően. 
 

Fumbi termékportfólió 
 

● Fumbi Index Portfolio – A legnépszerűbb Fumbi Index Portfolio termékünk jelenleg 
több, mint 20 legjobban teljesítő kriptovalutát tartalmaz. A kifinomult Fumbi 
algoritmus a teljes kriptovaluta piac növekedését másolja. 

 
● Fumbi Egyéni Válogatás – A Fumbi Custom-mal mindenkinek megadjuk a 

lehetőséget, hogy egy általa választott kriptovalutába fektessen be. Válassza ki a 
kívánt kriptovalutát, és fektessen bele egyszerűen, kényelmesen és 
biztonságosan. 
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● Fumbi Bitcoin és Gold – A világon egyedülálló Fumbi Bitcoin  
és Gold termék a Bitcoin és a PAX Gold kriptovaluta értékét figyeli,  
valódi arannyal megtámogatva. Az algoritmus 50:50 arányban osztja fel 
befektetését. Intelligens módon megveszi az visszaesett kriptovalutát, és  
eladja azt, amelyik emelkedett. Ennek a kombinációnak köszönhetően  
könnyedén és stresszmentesen spórolhat a jövője számára. 

 
● Fumbi Business Choice – Értékelje biztonságosan cége vagyonát az első szlovákiai 

céggel, amely egy kifinomult eszközt is kínál a kriptovalutákba történő 
befektetéshez a jogi személyek számára. 

 
● Fumbi Letétkezelés – Vásárolt már kriptovalutát, és azon gondolkodik, hogyan 

tárolja azokat a lehető legbiztonságosabban? Használja ki az első osztályú 
kriptovaluta tárolás előnyeit a Fumbival. Együttműködünk a piacvezetőkkel annak 
érdekében, hogy a kriptovalutái mindig biztonságban legyen. 

 
 
www.fumbi.network 
 
 
 
 


