Gulden in cijfers over de maand juni 2018
Gulden in cijfers is samengesteld door Aat de Kwaasteniet op persoonlijke titel.
De genoemde prijzen zijn de gewogen gemiddelde dagprijzen van de verschillende exchanges

Aantal Guldens in omloop:
1 juni:
30 juni:

Groei door mining

G469.934.700

G471.704.500

G1.769.800

blok 749121

blok 766819

aantal blokken 17698

Koersontwikkeling
1 juni
30 juni
€0,0740
€0,0585
Een verschil van -20,9%
De laagste prijs werd behaald op: 30 juni €0,0585.
De hoogste prijs werd genoteerd op: 2 juni €0,0760.
Het voortschrijdend 30 daags maandgemiddelde over de maand juni was €0,0660. Dat betekent een verschil
van -19%. t.o.v. de maand ervoor.

De koers heeft helaas weer een dalende tendens laten zien met hier en daar wat kleine piekjes naar boven
die niet doorzetten. Deze tendens was ook bij BTC te zien en helaas staat de koers van Gulden nog steeds
onder sterke invloed van Bitcoin. En hoewel we graag zouden willen zien dat de koers wat omhoog gaat is
de realiteit zo dat de aangroei van nieuw Guldenbezitters niet opweegt tegen het gemanipuleer door de grote
spelers op de markt die de koers laag willen houden blijkbaar.

Koers in historisch perspectief
De jaargrafiek laat zien dat we lager zitten ten opzichte vorig jaar.

Het 30 daags voortschrijdend gemiddelde Guldenkoers en het handelsvolume in het verleden en heden.
Datum

juni 2014

juni 2015

juni 2016

juni 2017

juni 2018

NLG prijs

€0,0005

€0,0007

€0,0018

€0,0965

€0,0660

t.o.v. vorig jaar

-

+40%

+157%

+5261%

-31%

Handelsvolume

€ 22.608,64

€ 24.515,67

€ 68.095,24

€ 7.101.434,20 € 2.711.774,22

Totaal handelsvolume
Ook juni kenmerkte zich, voor de vijfde maand op rij, door een stagnerende markt. Door de lage koers was
de handel slap net als vorige maand. Er werden slechts 41.417.279 Gulden verhandeld, hetzelfde niveau als
vorige maand en door de lagere koers resulteerde dat in een Euro omzet van € 2.711.774,22, 19% minder
dan de vorige maand.

Slack
We hebben deze maand 17 nieuwe leden welkom geheten op slack en zitten nu op 2780 leden.
Het aantal mensen dat dagelijks actief is schommelt rond de 250 gebruikers per dag dat is iets minder dan
vorige maand. De langverwachte PoW2 release op 28 juni laat natuurlijk een behoorlijke piek in het aantal
gebruikers zien.

Community-nieuwtjes van de afgelopen maand
●
●
●

Het belangrijkste nieuwsfeit voor de Gulden community deze maand is natuurlijk het uitkomen van
de Gulden-update PoW2 op 28 juni 2018.
Deze maand is het Footgolf tournooi geweest wat gesponsord werd door Gulden. Afgezien van wat
kleinigheden kunnen we van een succesvolle actie spreken.
Er is gelijk een nieuwe crowdfunding actie opgestart. Dit keer om een kartingtalent te sponsoren. Er
kan nog gedoneerd worden op http://racingteam.gulden.social/

●

●
●

Vanaf 25 juni kan je ook eenvoudig grotere hoeveelheden Gulden kopen via http://Gulden.com door
je geverifieerde Nocks account te koppelen! Dit was tot nu toe gelimiteerd tot 50 euro in de 7 dagen
maar het kan nu dus voor grotere bedragen mits je een account hebt bij Nocks.
Een nieuwe versie van de Nocks Checkout app is verschenen.
Er zijn in één klap 10 nieuwe Gulden acceptanten bijgekomen in de stad Groningen door een
gezamenlijke actie van Jeroen Bakker en Nocks.

