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Krypto i Forex
Wszystkie potrzebne informacje o kryptowalutach i rynku Forex w jednym miejscu!

Najpopularniejsze kryptowaluty: kursy i ceny online w czasie
rzeczywistym – Dogecoin, Dash, Monero itd
Redakcja Witryny · Thursday, February 18th, 2021
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Ranking kryptowalut

Obecnie na rynku finansowym ju? istnieje du?y wybór ró?nych kryptowalut. Co wi?cej, ich liczba
ro?nie z roku na rok. Dzieje si? tak, poniewa? pieni?dze cyfrowe ciesz? si? du?ym
zainteresowaniem zarówno ze strony ogó?u spo?ecze?stwa, jak i du?ych inwestorów gotowych do
inwestowania w szybko rozwijaj?cym si? segmencie rynku. Oczywi?cie g?ówn? rol? w stworzeniu
takiej sytuacji odegra? sukces bitcoina, który jest zdecydowanie najbardziej znan?, popularn? i
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po??dan? kryptowalut?. Jednak ten artyku? zawiera przegl?d nie tylko bitcoinów, ale tak?e innych
rodzajów wirtualnych pieni?dzy, które s? zas?u?enie uwa?ane za ca?kiem obiecuj?ce, a ranking
kryptowalut pozwoli dokona? prawid?owej decyzji.
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Lista kryptowalut

Ranking kryptowalut po raz kolejny demonstruje brak w?tpliwo?ci, ?e najlepsze kryptowaluty, w
tym Bitcoin znajduj? si? na szczycie popularno?ci. Maj? najwy?sz? kapitalizacj?, s?aw? i popyt.
Jednak najlepsze kryptowaluty i ich kilkadziesi?t nazw walutowych znajduj? si? dzi? na ró?nych
topowych listach walut cyfrowych, z których niektóre pojawi?y si? dopiero niedawno, podczas gdy
inne powsta?y niewiele pó?niej ni? Bitcoin. Ka?da z opisanych poni?ej kryptowalut ma swoje
nieod??czne cechy charakterystyczne. Ró?ni? si? równie? mi?dzy innymi kursy kryptowalut.
Jednak jest co?, co je ??czy – stale rosn?ce zainteresowanie i popyt na najlepsze kryptowaluty,
które z kolei s? przyczyn? wzrostu cen wi?kszo?ci rodzajów wirtualnych pieni?dzy.

Prezentowanych jest tutaj ponad 200 monet. Domy?lne ustawienie pokazuje ceny w USD i
sortuje krypto aktywa na podstawie kapitalizacji rynkowej.

Rynki Kryptowalut od TradingView

Kursy kryptowalut online

Ile kosztuj? kryptowaluty? USD / EUR / PLN

USD
EUR
PLN
GBP
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Bitcoin(BTC)
$19,928.01-1.39%
Ethereum(ETH)
$1,549.01-1.44%
Tether(USDT)
$1.000-0.06%
BNB(BNB)
$276.33-3.31%
XRP(XRP)
$0.326-2.59%
Dogecoin(DOGE)
$0.061-3.06%
Polkadot(DOT)
$6.99-2.39%
TRON(TRX)
$0.063-2.21%
Ethereum Classic(ETC)
$32.29-1.58%
Litecoin(LTC)
$55.762.90%
Monero(XMR)
$152.230.210%
Bitcoin Cash(BCH)
$115.64-0.51%
Zcash(ZEC)
$57.94-4.55%
NEO(NEO)
$8.91-3.48%
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Bitcoin Gold(BTG)
$22.82-1.49%
ICON(ICX)
$0.270-3.82%
DigitalNote(XDN)
$0.00008646.03%

Ethereum Gold(ETG)
$0.00500.00%

Ethereum Cash(ECASH)
$0.00280.00%
Polkastarter(POLS)
$0.00

Bitcoin

Je?li chodzi o najlepsze kryptowaluty to najpopularniejsza powsta?a na prze?omie 2008 i 2009
roku. Ranking kryptowalut pokazuje, ?e kapitalizacja bitcoina przekroczy?a 140 miliardów
dolarów, natomiast inne kursy kryptowalut nie potrafi? osi?gn?? tego wyniku. Cena 1 btc
przekroczy?a 48 tysi?cy dolarów, co by?o kolejnym osi?gni?ciem waluty cyfrowej. Bitcoin jest
g?ównym obiektem zainteresowania potencjalnych inwestorów i jest przedmiotem obrotu na
ró?nych gie?dach kryptowalut. O tym ?wiadczy ranking kryptowalut.

Jednocze?nie niezwykle wa?ne jest zrozumienie, ?e analitycy finansowi s? dalecy od
jednomy?lno?ci co do prognoz i perspektyw dalszego wzrostu kursu bitcoina. Niektórzy eksperci
przewiduj?, ?e kursy kryptowalut, w tym bitcoin, b?d? rosn?? z imponuj?c? dynamik?. Jednak
niektórzy eksperci przewiduj? dok?adne przeciwie?stwo tego rozwoju wydarze?, przewiduj?c
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niskie kursy kryptowalut i spadek ich warto?ci. Zobaczymy!

Ethereum

Druga najpopularniejsza i skapitalizowana kryptowaluta na ?wiecie, oferowana przez ranking
kryptowalut. Nadchodz?cy rok 2021 zapowiada si? pod wieloma wzgl?dami dla tego drugiego co
do wielko?ci projektu kryptograficznego i jego waluty Ether (ETH).

W przeciwie?stwie do Bitcoina blockchain Ethereum to zdecentralizowany system, który stanowi
platform? dla inteligentnych kontraktów i zawiera w sobie najlepsze kryptowaluty.

Twórcy projektu Ethereum stawiaj? sobie ambitny cel, jakim jest zbudowanie ?wiatowej sieci
zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które umo?liwi?yby rozwój i korzystanie z
oprogramowania chronionego przed oszustwami, opó?nieniami technicznymi i cenzur?.

Droga deweloperów do osi?gni?cia tego celu by?a d?uga i ?mudna. Dopiero pod koniec 2020 roku,
po wielu miesi?cach prac przygotowawczych, spo?eczno?? kryptowalut w ko?cu doczeka?a si?
uruchomienia Beacon Chain – fazy zerowej zaktualizowanego protoko?u Ethereum 2.0, który
po?o?y? podwaliny pod d?ugo oczekiwane przej?cie ?a?cucha blokowego Ethereum od
mechanizmu konsensusu PoW (Proof-of-Work) do algorytmu PoS (Proof-of-Stake).

Potencja? aplikacyjny aplikacji opracowanych na blockchainie Ethereum jest naprawd? ogromny.
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W rzeczywisto?ci to na nim budowany jest ca?y segment finansów zdecentralizowanych (DeFi).
Co wi?cej, ten ekosystem jest zawsze otwarty dla nowych inwestorów.

Dash

Kryptowaluta zosta?a wydana na pocz?tku 2014 roku pod nazw? Xcoin. Wiosn? 2015 roku sta? si?
znany jako Dash. Niemal natychmiast po pojawieniu si? tego typu wirtualne pieni?dze zacz??y by?
bardzo poszukiwane. W du?ej mierze wynika to z obecno?ci pewnych charakterystycznych cech, z
których g?ówn? jest podejmowanie decyzji o dalszym rozwoju systemu poprzez wyra?anie woli
wszystkich cz?onków sieci. Nie by?o takiego poziomu decentralizacji przed pojawieniem si?
Dasha. Nic dziwnego, ?e kursy kryptowalut wzros?y kilkaset razy w ci?gu trzech lat, a warto??
kapitalizacji to prawie 4,6 miliarda dolarów. Dlatego ranking kryptowalut wybra? dla Dasha 5
miejsce.

Litecoin

Ranking kryptowalut zwraca nasz? uwag? równie? na Litecoin, który jest pochodn? (specjali?ci od
kryptowalut u?ywaj? specjalnego terminu – fork) bitcoina. Najlepsze kryptowaluty s? cz?sto
nazywane wirtualnym z?otem, a litecoin przez analogi? nazywany jest wirtualnym srebrem.
Pojawi? si? w 2011 roku, szybko zyskuj?c popularno?? i kapitalizacj?. Jednak ze wzgl?du na kursy
kryptowalut, dzisiaj Litecoin zajmuje dopiero 6 miejsce, co nie przeszkadza ekspertom w
klasyfikowaniu go jako obiecuj?cej kryptowaluty.
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Dogecoin

Ranking kryptowalut zacz?? obejmowa? t? wirtualn? monet? po raz pierwszy po 2013 roku, kiedy
ona zosta?a wprowadzona na rynek finansowy. Jej g?ówn? cech? jest do?? szybki proces
wydobycia, który prowadzi do sta?ego wzrostu liczby emitowanych jednostek walutowych.
Obecnie ich liczba przekroczy?a 111 miliardów przy kapitalizacji 218 milionów dolarów.
Najlepsze kryptowaluty, w tym opisany powy?ej Litecoin, który z kolei jest rozwidleniem
najpopularniejszej i obecnie znanej kryptowaluty – bitcoina, s? podstaw? wirtualnej platformy
Dogecoin.

Dogecoin jest teraz dost?pny na eToro, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów!

Monero

Najlepsze kryptowaluty charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem anonimowo?ci istniej?cego
obecnie systemu p?atno?ci. Monero powsta?o na podstawie oryginalnego protokó?u CryptoNote
wiosn? 2014 roku. Obecnie ranking kryptowalut nie zawiera ten rodzaj wirtualnych pieni?dzy.
Monero znajduje si? napewno w trzeciej dziesi?tce pod wzgl?dem kapitalizacji. Jednak brak
kryptowaluty w g?ównych rankingach zmniejsza zainteresowanie ni?, co pozwala zarabia? na
wydobywaniu nawet zwyk?ym komputerem, co od dawna by?o niemo?liwe wydobywaj?c
najlepsze kryptowaluty.

Polkadot

Polkadot (DOT) to protokó? oparty na shardingu typu open source. Najlepsze kryptowaluty w jego
postaci umo?liwiaj? przesy?anie danych i tokenów mi?dzy ró?nymi ?a?cuchami bloków. Ta
interoperacyjno?? ma na celu stworzenie w pe?ni zdecentralizowanej i prywatnej sieci do
opracowywania aplikacji i us?ug. Natywny token projektu DOT pe?ni kilka funkcji jednocze?nie.
Jest tokenem zarz?dzaj?cym, tokenem operacyjnym, a tak?e umo?liwia tworzenie obwodów
równoleg?ych (tzw. Parachain).

Ranking kryptowalut umie?ci? tokena na li?cie wi?kszo?ci g?ównych gie?d kryptowalut, co
spowodowa?o wzrost ceny DOT. Kurs kryptowaluty osi?gn?? najwy?szy w historii poziom 6,84
USD na pocz?tku wrze?nia. Pomimo pó?niejszej korekty kurs tokenów ustabilizowa? si? i
przyspieszy? tempo wzrostu. To potencjalnie dobrze wró?y mu w 2022 roku.
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Bitcoin Cash

Ten rodzaj wirtualnych pieni?dzy pojawi? si? ca?kiem niedawno – 1 sierpnia 2018 roku. W
rzeczywisto?ci jest to rozwidlenie bitcoina, wynikaj?ce z wprowadzenia nowych regu? blockchain
dla tego ostatniego.

Najlepsze kryptowaluty Bitcoin Cash (przyj?te dzi? skróty – BCash, BCC i BCH) i Bitcoin maj?
wspóln? histori?, jednak obecnie Bitcoin Cash jest sprzedawany samodzielnie. W niespe?na cztery
miesi?ce kapitalizacja nowej waluty cyfrowej wynios?a prawie 27 miliardów dolarów, co jest
jednym z najbardziej znacz?cych wzrostów w tak krótkim czasie. Obecnie ranking kryptowalut
pod wzgl?dem kapitalizacji w?ród wszystkich kryptowalut wybiera Bitcoin Cash i oddaje mu 4
miejsce.

Zcash

Ten rodzaj cyfrowej waluty pojawi? si? mniej wi?cej rok temu – jesieni? 2016 roku. Niemal
natychmiast Zcash (nazwa skrócona – ZEC) zacz?? cieszy? si? du?ym popytem, ??dlatego ranking
kryptowalut na krótki czas nawet odda? mu miejsce w pierwszej pi?tce kryptowalut pod wzgl?dem
kapitalizacji. Jednak po pewnym czasie kursy kryptowalut Zcash spad?y nieco przewidywalnie.

Niemniej, pomimo tego, ?e dzi? Zcash nie znajduje si? w rankingu dziesi?ciu najwi?kszych
kryptowalut pod wzgl?dem kapitalizacji, ten rodzaj wirtualnych pieni?dzy jest nadal uwa?any za
jeden z najbardziej obiecuj?cych i odnosi si? do spisu „najlepsze kryptowaluty”. Wynika to z
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istnienia powa?nych zalet, z których g?ównym jest wysoki poziom anonimowo?ci transakcji.

Zasada dzia?ania systemu p?atno?ci sprawia, ?e ???ledzenie i kontrolowanie transakcji
finansowych dokonywanych za pomoc? ZCash jest prawie niemo?liwe.

VertCoin

Ranking kryptowalut zawiera równie? cyfrow? monet?, która zosta?a wyemitowana w styczniu
2014 roku. Cech? kryptowaluty jest efektywno?? wydobywania za pomoc? kart graficznych.

Wydobywanie wertcoinów za pomoc? procesorów ASIC jest prawie niemo?liwe, co t?umaczy si?
specyfik? tego systemu p?atno?ci. Poza tym pod wzgl?dem wi?kszo?ci swoich parametrów
najlepsze kryptowaluty innych rodzajów niewiele ró?ni? si? od VertCoin, wi?c trudno przewidzie?
perspektywy jego dalszego rozwoju.

BitShares

Platforma wirtualnych pieni?dzy BitShares (w skrócie BTS) zosta?a opracowana w 2013 roku
przez jednego z najbardziej znanych specjalistów od kryptowalut Dana Larimera. Cech? tego typu
waluty cyfrowej jest brak procedury wydobywczej, poniewa? proces przetwarzania i potwierdzania
przeprowadzanych transakcji jest wykonywany przez specjalnych delegatów, którzy s? wybierani
spo?ród uczestników systemu p?atno?ci.

Dzi?ki temu ma wysok? wydajno??, która nie zale?y, jak w przypadku wi?kszo?ci kryptowalut, od
liczby kopaczy. Pomimo faktu, ?e kapitalizacja BitShares w tej chwili wynosi oko?o 340 milionów
dolarów, ranking kryptowalut wykazuje stabilny, cho? nie tak szybki jak najlepsze kryptowaluty,
wzrost kursu.

Factom

Factom pojawi? si? jesieni? 2015 roku. W ci?gu ostatnich dwóch lat ranking kryptowalut cz?sto
wskazywa? na now? kryptowalut?, która sta?a si? do?? popularn?, co jest logiczn? konsekwencj?
istnienia szeregu powa?nych zalet. Obejmuj? one:
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Wysoka pr?dko?? wydobycia. Dzieje si? tak, poniewa? liczba u?ytkowników wydobywaj?cych
Factom jest obecnie stosunkowo niewielka;
Efektywno?? transakcji. Osi?ga si? to dzi?ki cechom protoko?u zapewnianym przez system
p?atno?ci i jego maksymalnej otwarto?ci;
Brak ogranicze? zwi?zanych z zapisem danych do bloków sprawnie dzia?aj?cego systemu
blockchain.

NEM (XEM)

Na pocz?tku 2015 roku najlepsze kryptowaluty Japonii oraz innych krajów azjatyckich zosta?y
uzupe?nione o jeszcze jeden rodzaj bardzo popularnych wirtualnych pieni?dzy. Kryptowaluta o
nazwie XEM wykorzystuje technologi? blockchain NEM, co wyja?nia cz?ste u?ywanie dwóch
nazw dla tego samego rodzaju waluty cyfrowej.

Pomimo faktu, ?e pocz?tkowo wyemitowano ca?? okre?lon? ilo?? jednostek pieni??nych,
wydobycie XEM jest ca?kiem mo?liwe. Wymagane jest przetwarzanie danych o transakcjach
wykonywanych w systemie poprzez generowanie nowych bloków bazy danych. Obecnie kursy
kryptowalut demonstruj? kapitalizacj? tego rodzaju pieni?dza cyfrowego, która wynosi prawie 1,9
miliarda dolarów, co plasuje go na 11 miejscu w rankingu najwi?kszych kryptowalut.

MaidSafeCoin

Uruchomiony wiosn? 2014 roku MaidSafeCoin by? pierwotnie oparty na ?a?cuchu bloków bitcoin.
Jednak programi?ci tworz? obecnie w?asny system blockchain, który jeszcze bardziej zwi?kszy
bezpiecze?stwo i decentralizacj? platformy wirtualnych pieni?dzy. Ostatecznym celem
uruchomienia MaidSafeCoin, jego twórcy rozwa?aj? stworzenie zdecentralizowanego Internetu z
w?asn? cyfrow? walut?. Pozwoli to odrzuci? inne najlepsze kryptowaluty i zaj?? czo?owe miejsce
w rankingu kryptowalut.

DigiByte

Stworzona w 2013 roku i wypuszczona na rynek w 2014 roku wirtualna moneta oparta jest na
systemie blockchain o tej samej nazwie. Ranking kryptowalut proponuje spojrze? na g?ówn? cech?
DigiByte. Jest to du?a szybko?? przetwarzania transakcji i pe?na otwarto?? systemu p?atno?ci.
Najlepsze kryptowaluty i twórcy tej wirtualnej monety nazywaj? j? pierwsz? profesjonaln? walut?
wirtualn?.
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Nautiluscoin

Kryptowaluta Nautiluscoin powsta?a w 2014 roku. Ranking kryptowalut od razu zacz?? go
pozycjonowa? jako nowoczesn? wersj? wirtualnego pieni?dza, której g?ównymi zaletami by?a
szybko?? transakcji finansowych za pomoc? cyfrowej monety, a tak?e krótki czas na przeliczenie
jednego bloku bazy danych, czyli zaledwie 1 minut?.

Kolejn? cech? systemu p?atno?ci jest kursy kryptowalut, mianowicie utworzenie i dzia?anie
specjalnego funduszu stabilizacyjnego (NSF), który ma zapewni? stabilny wzrost kursu
kryptowaluty.

Clams

Wprowadzona na rynek w maju 2014 r. kryptowaluta o krótkiej nazwie Clams jest obecnie jedn? z
najbardziej demokratycznych platform wirtualnych pieni?dzy. Jednak nie wyst?puje jako najlepsze
kryptowaluty pod wzgl?dem kapitalizacji, wykazuj?c do?? stabilny wzrost kursu. Niemniej jednak
prognozowanie perspektyw dla tego rodzaju waluty cyfrowej jest bardzo problematyczne.

FAQ Kryptowaluty
Kryptowaluty co to i jak to si? wszystko zacz??o?

3 stycznia 2009 roku Satoshi Nakamoto (by? mo?e pod tym pseudonimem kryje si? pewna grupa
osób) zako?czy? prace nad kodem programu bitcoina - pierwszej kryptowaluty. Tego dnia zosta?
wygenerowany pierwszy blok i wydobyto pierwsze 50 bitcoinów. W ten sposób ?wiat dowiedzia?
si? o technologii blockchain, która jest obecnie stosowana daleko poza cyfrowym pieni?dzem.

Ile kryptowalut jest teraz?

Obecnie istnieje ju? ponad 2000 ró?nych typów kryptowaluty. Jednak twoi przyjaciele
najprawdopodobniej mówi? tylko o 10-20 - najlepszych pod wzgl?dem kapitalizacji.

Jak ludzie zarabiaj? cyfrowe kryptowaluty?

Kryptowaluta mo?e okaza? si? na twoim koncie w kilka sposobów. G?ównym z nich jest
wydobycie kryptowaluty, czyli otrzymanie nagrody za po??czenie transakcji w bloki i obliczenie
wymaganego klucza do uszczelnienia bloku. Mo?esz to zrobi? na w?asnym sprz?cie, mo?esz
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skorzysta? z cudzego sprz?tu, który jest wynajmowany i mo?e znajdowa? si? nawet na innym
kontynencie. Ten rodzaj wydobycia kryptowaluty nazywa si? wydobywaniem w chmurze.
Wi?kszo?? istniej?cych walut mo?na wydobywa?.

Co to jest gie?da kryptowalut?

Porz?dna kryptowaluta, której w sieci pojawi?a si? wystarczaj?ca liczba, ale po niekorzystnym
kursie (zwykle + 7-10% w stosunku do oficjalnej) i jej zakup jest inn? opcj? na gie?dzie. Jednak
zarabianie kryptowaluty na platformie handlowej nie jest zbyt ?atwe, b?dziesz musia?
przynajmniej przej?? proces weryfikacji to?samo?ci, czyli przes?a? paszport, zezwolenie na pobyt
i inne dane osobowe.

Czy mo?na zdoby? kryptowaluty i nie wydawa? prawdziwych pieni?dzy?

Istnieje inny sposób na zdobycie monet i zarabianie kryptowaluty - nie wi??e si? to z ?adnymi
kosztami materia?owymi, ale zajmie du?o czasu. Jest to wyszukiwanie ró?nych „kranów”, zrzutów
lotniczych - innymi s?owy, bezp?atnych wysy?ek ró?nych kryptowalut. Istnieje wiele opcji, od
grania na automatach po zarz?dzanie projektami w mediach spo?eczno?ciowych w wybranym
j?zyku. Wci?? darmowe kryptowaluty mo?na zdoby? w wyniku hard forka - podzielenia
oryginalnego ?a?cucha walutowego na dwa nowe.

Jak zarabia? na kryptowalutach?

Teraz kryptowaluta pozwala na sobie naprawd? dobrze zarabia?, ale musisz by? przygotowany na
to, ?e mo?esz straci? wszystkie pieni?dze w jednej chwili. Je?li nie bierzesz pod uwag? górnictwa,
w którym z?o?ono?? sieci stale si? zmienia, o czym mówili?my powy?ej, s? jeszcze dwa sposoby
zarabiania kryptowaluty. Wybór mi?dzy wszystkimi opcjami jest z?o?ony i zale?y od konkretnego
momentu.

Co to jest handel pieni?dzmi cyfrowymi?

Pierwszy to handel, czyli handel kryptowalutami, mo?na tutaj skupi? si? albo na analizie
technicznej wykresów wzrostu (nie zawsze to pomaga), albo na insiderach, a nie tylko
informacjach o konkretnym projekcie. Z regu?y wa?ne wiadomo?ci zawsze wp?ywaj? na przebieg
kryptowaluty. Inn? strategi? jest trzymanie kryptowaluty, jest równie? nazywany „trzymaj” lub
„hodle”. To tak proste, jak to tylko mo?liwe - kupuj monety i zapomnij o nich na d?ugo w nadziei,
?e kurs znacz?co wzro?nie.

Czy mo?na inaczej zarabia??

Drugi to udzia? w ICO, czyli wst?pne rozmieszczenie tokenów. To jak crowdfunding, w którym
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startup zbiera pieni?dze, aby wprowadzi? swój produkt. Inwestycje w ICO s? bardzo ryzykowne,
poniewa? wiele projektów albo bankrutuje, albo po prostu zbiera pieni?dze i przestaje istnie?, ale
je?li si? powiedzie, mog? przynie?? bardzo wysokie zyski.

Czy istnieje sprawdzona metoda, która na pewno przyniesie dochód?

Czo?owi analitycy i biznesmeni spieraj? si? o to, jak inwestowa? w kryptowalut?. Kto? my?li, ?e
kryptowaluta cyfrowa to piramida, ba?ka, wielkie oszustwo, inni przewiduj? wzrost kursu
bitcoinów do $100000 w 2022 roku. W ka?dym razie, je?li masz zamiar zanurzy? si? w tym
?wiecie, musisz ?ledzi? wszystkie wiadomo?ci bran?owe i bardziej szczegó?owo rozumie?
wszystkie procesy. Na pewno Ci w tym pomo?emy.
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Dochód pasywny i Kryptowaluty? Wszystkie pasywne metody…

This entry was posted on Thursday, February 18th, 2021 at 6:07 pm and is filed under Krypto,
Kryptowaluta You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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