Gulden in cijfers over de maand maart 2018
Gulden in cijfers is samengesteld door Aat de Kwaasteniet op persoonlijke titel.
De genoemde prijzen zijn de gemiddelde dagprijzen van Nocks en Bittrex

Aantal Guldens in omloop:
1 maart:
31 maart:

Groei door mining

G464.503.000

G466.325.600

G1.822.600

blok 694804

blok 713030

aantal blokken 18226

Koersontwikkeling
1 maart
31 maart
€0,1166
€0,0674
Een verschil van -42%
De laagste prijs werd behaald op: 31 maart €0,0674.
De hoogste prijs werd genoteerd op: 3 maart €0,1218.
Gemiddelde Guldenprijs over de maand maart was €0,0884. Dat betekent een verschil van -32%. t.o.v. de
maand ervoor.

De koers heeft in de gehele maand maart een dalende tendens laten zien. Meegezogen door de zakkende
Bitcoinkoersen. We zagen dat Bitcoin aanzienlijk verliezen leed en zakte van 9800 euro naar 6000 euro.
Daarnaast zakte de NLG-BTC koers op bittrex ook langzaam van zo’n 1400 Satoshi naar 1200 Satoshi.
Over het algemeen was deze maand de omgerekende eurowaarde van Gulden op Bittrex 0,2-0,4 Eurocent
lager dan de koers op Nocks. En hoewel de omzet op Nocks ruim 1,5 maal groter is dan op bittrex zien we
toch dat de koers op Nocks zich niet vrij kon ontwikkelen maar constant weerstand ondervond door de
zuigende arbitrage tussen Nocks en Bittrex. Wat dat betreft vind ik wel dat we afscheid mogen nemen van
NLG-BTC koppeling en zou het voor de koers gunstig uitpakken als we alleen NLG-EUR/USD/GBP
exchange pairs zouden hebben. Dat zal misschien niet door iedereen zo gezien worden, maar is mijn
mening. :)

Koers in historisch perspectief
Ook de jaargrafiek laat zien dat we ver terug gevallen zijn tot op het niveau van herfst vorig jaar.

De gemiddelde prijs en het handelsvolume in het verleden en heden.
Datum

mrt 2015

mrt 2016

mrt 2017

mrt 2018

NLG prijs

€0,0011

€0,0017

€0,0197

€0,0884

Handelsvolume

€ 34.350,35

€ 56.196,51

€ 945.830,03

€ 4.579.981,88

Totaal handelsvolume
Maart kenmerkte zich, voor de tweede maand op rij, door een stagnerende markt. Door de dalende koers
was de handel slap net als vorige maand. Er werden slechts 52.404.199 Gulden verhandeld bijna evenveel
als vorige maand maar door de lagere koers slechts met een euro tegenwaarde van ongeveer 4,5 miljoen
euro.

Slack
We mochten deze maand 70 nieuwe leden verwelkomen op slack en zitten nu op 2716 leden.
Het aantal mensen dat dagelijks actief is schommelt rond de 380 gebruikers per dag we zagen even een
hoge piek van 795 gebruikers rond 20 maart toen aangekondigd werd dat we mochten gaan stemmen voor
de vervolg ontwikkelingen en dat zagen we ook op de eerste stemdag, 30 maart, terugkomen in het aantal
bezoekers op slack

Community en nieuwtjes
De Gulden gemeenschap is, ook in maart, nog steeds in afwachting van de grote PoW2 update welke helaas
lang op zich laat wachten. Maar er werd ons wel een sneak peak gegund van een screenshot van de witness
functie in de nieuwe desktop wallet.

Daarnaast werd de community blij verrast met de mededeling dat het project
sonic, wat als apart project vermeld was op de roadmap, geïntegreerd wordt in de
komende PoW2 update.
Sonic zorgt ervoor dat de initiële downloadtijd van de blockchain in de
desktopwallet niet meer zo lang duurt. In eerste instantie gaat Sonic de
downloadtijd terug brengen naar minder dan een uur. In vervolg ontwikkelingen zal
er gekeken worden of de tijd verder teruggedrongen kan worden.

Er is de community ook een blik gegeven op de nieuwe iOS wallet. Op de
screenshot die gedeeld is, is duidelijk een ‘Request Amount’ knop te zien. Een
nieuwe functie die ook in sommige moderne bank apps te zien is.

Als laatste wapenfeit is te melden dat de gehele community mag stemmen over welke volgende ontwikkeling
als eerste ontwikkeld en uitgerold gaat worden. Er is keuze uit 4 ontwikkelprojecten en er kan gestemd
worden van 30 maart tot 4 april.
Hieronder de 4 keuzemogelijkheden:
Nomad
Nomad stelt gebruikers in staat verbinding te maken met de Gulden-software en gedecentraliseerd te
werken via https zonder gedoe met complexe poortconfiguraties en firewalls.
Krijg toegang tot het Gulden-netwerk overal waar internet beschikbaar is, geen speciale configuratie vereist.
Epoch
Dit is een schaalbaarheidsoplossing op lange termijn voor Gulden. Het zal de schijfruimte, synchronisatietijd
en bandbreedtegebruik bij de eerste keer installeren verminderen; evenals het beperken van de vereisten
voor schijfruimte op lange termijn tot een redelijke vooraf bepaalde maximale grootte.
Epoch zal de vereisten van de weggelopen schijfgrootte voorkomen die anders onvermijdelijk zijn met een
blockchain gedurende een lange periode, terwijl het ook enkele andere voordelen biedt voor het netwerk.
Unity
Migreer al onze wallets (mobiel en desktop) naar één enkele back-end, in plaats van afzonderlijke code voor
elke. Voordelen zijn onder andere: snellere roll-out van nieuwe functies, wijzigingen en bugfixes één keer
gemaakt in plaats van meerdere keren; prestatieverbeteringen en verminderd batterijgebruik (mobiel);
eenvoudigere uitrol van speciale Gulden-builds voor nieuwe platforms.
Alias
Hiermee kunt u betalingen ontvangen met een gemakkelijk te typen / onthouden identificatie zoals een
gebruikersnaam of e-mailadres in plaats van een complex Gulden-adres. Alias zal helpen om een nieuw
niveau van bruikbaarheid naar Gulden te brengen door nieuwe gebruiksvriendelijke opties aan te bieden
zonder afbreuk te doen aan de bestaande opties.

