Gulden in cijfers over de maand september 2017
Aantal Guldens in omloop:
1 september:
30 september:
G453.906.000
G455.661.800
block 588831
block 606389

Groei door mining
G1.755.800 (+0,387%)
aantal blokken 17558

Prijsontwikkeling
Op 1 september was de prijs €0,1090
Op 30 september was de prijs €0,1008
Een verschil van -7,5%.
De hoogste prijs werd behaald op:
2 september €0,1271.
De laagste prijs werd genoteerd op:
14 september €0,0826.
Gemiddelde Guldenprijs over de maand
september was €0,101206.
Voor het historische besef:
september 2014: €0,002378
september 2015: €0,000959
september 2016: €0,004414
september 2017: €0,101206
De gemiddelde Guldenprijs over de maand augustus was €0,0743 was. Dat betekent een groei van
+36%
De hoge piek op 2 september werd veroorzaakt doordat de Bitcoin prijs in 24 uur tijd omhoog schoot
naar bijna €5000 terwijl de dip in prijs op 14 september ook met Bitcoin te maken had. Toen bekend
werd dat de Chinese BTC exchanges gesloten worden op 30 september zakte de Bitcoin prijs even
tot een dieptepunt van €3200 om zich daarna weer redelijk snel te herstellen.
Totaal handelsvolume
Het was een slappe maand wat de handel betreft. Er zijn in de maand september 41.420.155
Gulden van eigenaar verwisseld via de verschillende exchanges. Dat is slechts 9,1% van alle
Guldens die in omloop zijn en het is ongeveer 68% van wat in augustus verhandeld werd. Maar door
de hogere gemiddelde prijs voor Gulden was de omzet in Euro totaal €4.205.268. Dat is slechts 11%
minder dan augustus.
Aantal Slackgebruikers:
Het aantal slack gebruiker laat
nog steeds een stevige groei
zien.
1 september
30 september
4689
5263
Een verschil van +574 (+12,2%)
Aantal actieve Slackgebruikers
(actieve zijn leden die de
afgelopen 14 dagen minimaal 1
maal ingelogd hebben.)
1september
30 september
890
1225
Een verschil van +335 (+37,6%)
Zagen we voorheen dat een groeiend aantal actieve slackgebruikers een evenredige stijging van de
prijs liet zien, is dat deze maand niet het geval. Waarschijnlijk is iedereen in afwachting van de
updates en wil men geen nieuws missen waardoor men vaker op slack kijkt..

