
Najciekawsze projekty Initial Coin Offers, w które warto zainwestować

Rozwój technologii dotyka każdej dziedziny życia. We współczesnym świecie każdy

staje  się  beneficjentem technologicznych  przemian.  Nie  inaczej  jest  w kwestii  finansów  

i  rynków  inwestycji  kapitałowych.  Jedną  z  najciekawszych  tendencji  ostatnich  lat  jest

powstawanie walut wirtualnych, tzw. kryptowalut. Wśród wielu projektów oferujących zakup

nowych środków płatniczych najwięcej uwagi poświęca się ICO, czyli Initial Coin Offering.

Analitycy rynków kapitałowych wciąż spierają się jednak czy jest to zjawisko mogące ten

rynek zrewolucjonizować, czy tylko współwystępować na zasadzie alternatywy. 

Czym jest Initial Coin Offering i do czego może służyć?

ICO jest działaniem, które pozwala na sfinansowanie projektu, zwykle start-upowego,

a które wiąże się z emisją  własnych tokenów, czyli  żetonów płatniczych.  Dzięki  temu za

odpowiednią kwotę kryptowaluty (najczęściej Ethereum, rzadziej Bitcoin) inwestor otrzymuje

konkretną  liczbę  tokenów,  które  po  wypuszczeniu  nowej  waluty i  uruchomieniu  projektu

mogą  być  w dalszym ciągu  inwestowane,  dzięki  czemu zwiększą  swoją  wartość.  Jest  to

swego rodzaju inwestycja w rynek kapitałowy. Powstająca waluta ma zwykle nikłą wartość,

ale jej akcje mogą pójść w górę, wraz z rozwojem projektu. Dzięki temu przyczynią się do

wzrostu jej  wartości  i  zarobku inwestorów. Choć nie  można mówić tu  o akcjach,  to  sam

mechanizm działania  jest  dość podobny,  bowiem nabyte zostaje  prawo do wartości  danej

kryptowaluty.  ICO może być  wykorzystywane do pozyskiwania  środków finansowych na

rozwinięcie danego projektu. Dzięki temu nabywający tokeny stają się inwestorami, którzy

partycypują,  pośrednio  poprzez  wzrost  akcji  projektu,  w  zyskach  związanych  z  rosnącą

wartością nowej waluty.

W jakie projekty Initial Coin Offering warto inwestować?

Choć  ICO  dopiero  rozwija  się  na  arenie  międzynarodowej,  to  już  możemy

zaobserwować szerokie spektrum wyboru. Chcąc inwestować w projekt ICO warto pamiętać,

że jest on obarczony sporym ryzykiem. Z tego powodu należy zainteresować się firmami lub

korporacjami, które nie zostały założone tylko i wyłącznie dla celów  Inital Coin Offering,
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a  więc  ich  historia  sięga  przynajmniej  2  lat  wstecz.  Jako przykład  może  posłużyć  jeden

z  najlepiej  działających  i  jednocześnie  najciekawszych  projektów  ostatnich  lat,  czyli

BitCrystals. Jest to projekt szwajcarskiej grupy EverdreamSoft, która na rynku istnieje już od

2009 roku.  Wyemitowane przez  nich  w 2015 roku tokeny –  BitCrystals  podniosły swoją

wartość z 0,020 $ do 0,341 $. Dzięki temu, że dana grupa istniała na rynku już wcześniej,

można nabrać większej pewności co do uczciwości danego projektu. Ciekawe rozwiązanie

proponuje  FoodCoin,  którego  projekt  ma  ruszyć  w  połowie  listopada.  Jest  to  start-up

dotyczący ekologicznej żywności stworzony przez firmę z wieloletnim doświadczeniem w tej

kwestii. Jednak co jest ciekawe, pozwala on na wykorzystanie nowej waluty – FoodCoinów,

do pomagania ludziom niedożywionym na całym świecie. Ten projekt zebrał ponad 3 miliony

franków szwajcarskich,  a  więc  cieszył  się  dużym zainteresowaniem inwestorskim.  Został

więc uznany za godny zaufania. 

Ryzyko związane z działalnością Initial Coin Offering

Inwestowanie w projekty ICO jest związane ze sporym ryzykiem. Z jednej strony jest

to  klasyczne  ryzyko  inwestycyjne.  Jedną  z  podstawowych  różnic  między  typowym

crowdfoundingiem a ICO jest brak zwrotu pieniędzy w przypadku niepowodzenia. Biorąc to

pod uwagę należy bardzo dokładnie sprawdzić każdą inwestycję i  każdą firmę, która za nią

stoi.  Pozwoli  to  uniknąć  niewłaściwej  lokacji  kapitału  i  straty  znacznej  sumy pieniędzy.

Drugim ryzykiem związanym z rosnącą popularnością projektów ICO są oszustwa. Zdarzają

się coraz częściej i na coraz większą skalę. Jest to niezwykle niebezpiecznie, dlatego należy

zachować szczególną ostrożność i sprawdzić każdą grupę, która stoi za danym projektem. Z

drugiej  strony  Initial  Coin Offering to  doskonała  okazja  do procesów prania pieniędzy,  z

resztą niezwykle skrzętnie wykorzystywana. Należy więc wziąć pod uwagę wszelkie warunki,

zanim zdecydujemy się na inwestycję w projekt ICO.

Najciekawsze październikowe projekty Initial Coin Offering

Kilka  niezwykle  ciekawie  zapowiadających  się  projektów  rozpoczyna  swoją

działalność, bądź kończy sprzedaż tokenów  w końcu października 2017 roku. Jednym z nich
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jest  CARTAXI.  Jest  to  projekt  charakteryzujący  się  niskim  ryzykiem  inwestycyjnym  i

wysokim  potencjałem.  Opiera  się  na  pomyśle  uruchomienia  swoistej  „taksówki”  dla

samochodów, czyli serwisu przewożącego samochody z miejsca na miejsce na terenie danego

miasta. Firma ma dalekosiężne plany, które sięgają 2022 roku, jednocześnie chce dotrzeć do

jak największej ilości miast na świecie. Całość opiera się na kryptowalucie Ethereum, której

obecnie  zebrano  już  prawie  4 700,  co  daje  około  półtora  miliona  dolarów.  Zupełnie

innowacyjnym  projektem  jest  TokenStars.  Jest  to  pierwsza  na  świecie  platforma  do

tokenizacji gwiazd. Ma ona polegać na fundowaniu sportowcom, głównie młodym piłkarzom

i  tenisistom,  w  późniejszym  czasie  także  przedstawicielom  innych  dyscyplin,  rozwoju

zawodowego,  a  następnie  korzystanie

z  wielomilionowych  kontraktów,  które  już  jako  gwiazdy  sportu  podpiszą.  Projekt  jest

niezwykle szeroki i do każdej dyscypliny sportu zakłada emisję osobnej kryptowaluty, jak np.

GOAL do piłki nożnej lub ACE do tenisa. Istotną rolą projektów ICO jest decentralizacja,

współdziałanie  i  brak  jednostkowego  nadzoru.  Takie  możliwości  zakłada  SNIP,  czyli

nowoczesna platforma informacyjna. Dzięki zdecentralizowanemu sposobowi działania każdy

z użytkowników może w inny sposób współtworzyć tę samą witrynę z newsami. Nowy token

ERC20  służy  firmom do  wykupywania  miejsca  na  reklamę,  użytkownikom  do  ustalania

preferencji informacyjnych, a pisarzom do publikowania na jego łamach. W ten prosty sposób

SNIP ma porządkować informacje i  prezentować tylko takie,  jakie  interesują  konkretnego

odbiorcę.  Niezwykle  ciekawym  pomysłem zdaje  się  być  Global  Jobcoin.  Jest  to  projekt

stworzony przez szwajcarski zespół, który na rynku istnieje już od 2014 roku. Najnowsza

emisja tokenów Global Jobcoin rozpocznie się 28 października 2017 roku. Przedsięwzięcie

skupia  się  na  inwestowaniu  w  dywidendy  i  pomnażanie  kapitału  kryptowaluty  GJC.

Szwajcarska  firma  planuje  emisję  stu  milionów  tokenów,  a  metodą  płatności  może  być

zarówno Bitcoin jak i Ethernum. Globaljobcoin.com budzi zaufanie, głównie ze względu na

jakość  przygotowań  firmy zarządzającej  nim.  Istotny  jest  również  fakt,  że  kupując  GJC

w przedsprzedaży (czyli  od 22.09) klienci mogą liczyć na 50% lub 60% zniżki,  co może

znacznie ułatwić start nowym przedsiębiorcom.
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Choć projekty  Initial  Coin Offering nie są jeszcze bardzo popularne na świecie,  to

jednak zdobywają coraz większą rzeszę fanów. Warto pamiętać, że za szybszy zakup tokenów

firmy często  oferują  inne  możliwości,  np.  dodatkową ilość  tokenów.  ICO to  nowoczesna

metoda inwestowania kapitałowego i przyszłość całego rynku. Dynamicznie rozwijająca się

dziedzina  może  być  jednak  spowolniona  przez  wiele  prób  wyłudzenia  pieniędzy,  dlatego

należy  pamiętać  o  odpowiednim doborze  projektu,  w  który  chcemy zainwestować.  Przy

odpowiednim podejściu może to być doskonały pomysł na szybkie wzbogacenie się.  
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