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Salvador spustil aplikaci digitální peněženky Chivo. Přihlásit se do ní bude
možné pomocí národního ID. Ti, kteří si ji stáhnou, do ní podle podle prezidenta
získají jako bonus bitcoin za v přepočtu 30 dolarů (642 Kč). V zemi má existovat
také 200 Chivo peněžních automatů.
Většina Salvadorců ale podle průzkumů s ohlášeným krokem nesouhlasí. Řada z
nich neví, jak tuto digitální měnu používat, a nemá v projekt kvůli nestabilní
ceně bitcoinu důvěru. "Bitcoin není ve skutečnosti navržen tak, aby byl
prostředkem směny, takže se jedná o raný experiment," citoval server CNBC
ekonoma Philipa Gradwella ze společnosti Chainalysis. "Myslím, že v Salvadoru
ho využijí hlavně pro remitence a k uchování bohatství," dodal.

Meziroční růst cen v Česku byl v srpnu
nejvyšší od listopadu 2008

Foto: echo24.cz

Zámek Protivín kupuje Malajský
královský fond

"Na vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb téměř ze všech oddílů
spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 % a ceny
služeb téměř o pět procent," uvedla k srpnovému zrychlení meziroční inflace
vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Malajský královský fond koupil zámek Protivín i s přilehlým parkem.
Památku chce do roku 2023 zrenovovat, investice bude zhruba půl
miliardy korun. Zámek, který svého času patřil i Karlu IV., se zapojí do
investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové
aristokratických rodin, včetně královských z východní Asie, a další
investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit. Novým majitelem je
mezinárodní investiční skupina IC Group. Zámek koupila za sto milionů
korun. Otevřít ho chce v první polovině příštího roku.

V bydlení, které nejvíce ovlivnilo srpnovou inflaci, stouplo nájemné o 2,5 % a
vodné a stočné byly proti loňskému srpnu shodně vyšší o 5,5 %. Na druhou
stranu o 3,4 % zlevnila elektřina a o 4,7 % zemní plyn. Téměř o 7 % zdražily
výrobky a služby pro běžnou údržbu domácností. V dopravě pak meziročně
vzrostly téměř o pětinu ceny pohonných hmot.
Inflace přitom podle ekonomů poroste i v dalších měsících. "Z domácích faktorů
bude zřejmě ještě nějaký čas pokračovat postcovidové zdražování některých
služeb či rychlý růst cen nemovitostí, který se do inflace prolíná přes zdražování
imputovaného nájemného. V cenových tlacích souvisejících s vývojem na
globálních trzích budou hrát roli vysoké ceny potravin, mezinárodní přepravy,
elektřiny, plynu a dalších surovin a materiálů," uvedl Rožumberský.

Stavební práce na českém zastoupení mezinárodního investičního
projektu The Orb jsou rozdělené do více fází. Areál bude obklopený
anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Zámek
se připojí k plánovaným 12 sídlům The Royal Capital Clubu po světě.
Protivín je pilotní projekt.

Takřka z nuly na čtrnáct miliard dolarů. Odvážní
investoři se tlačí do kryptoměnových startupů

Jádro památky tvoří gotický, původně královský hrad. Přestavoval se za
renesance i baroka. Dochovaly se dva rokokové pokoje, pokoj kněžny a
sál s krbem. K zámku patří i víc než sedmihektarová zahrada. Zámek
patřil Lucemburkům i Pernštejnům, od roku 1710 do roku 1948 rodu
Schwarzenbergů.
Mezinárodní investiční skupina IC Group spolupracuje s rodinnými
investory a investičními či bankovními strukturami, které spravují
celosvětové portfolio ve výši 40 miliard eur. Skupina sídlí v Londýně, ve
světě má přes 15 zastoupení včetně Česka a realizuje investiční projekty v
Evropě, Malajsii, střední Asii, na Blízkém a Dálném východě či Jižní
Americe.

Salvador je první zemí na světě, kde lze
platit bitcoinem
Šestimilionová středoamerická země se stává prvním státem, kde se nejznámější
kryptoměnou bitcoin bude oficiálně platit. Salvador drží 400 bitcoinů, oznámil den
před jejich zavedením jako oficiální národní měny prezident země Nayib Bukele.
Bukele, který stojí za plánem zavést bitcoin jako další platidlo vedle amerického
dolaru, v pondělí nejprve oznámil, že Salvador nakoupil prvních 200 bitcoinů.
"Naši makléři jich nakoupí mnohem víc, jakmile se přiblíží termín," napsal
prezident na twitteru.
Zákon předpokládá, že bitcoin bude muset přijímat každý obchodník, který je na
to technicky vybaven. V bitcoinech bude v Salvadoru možné platit i daně.
Na směnu bitcoinu nebude v zemi vybírána daň z kapitálového zisku. Kurz vůči
americkému dolaru, kterým se v zemi platí, bude určovat trh.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku opět zrychlil. V srpnu se inflace
zvýšila o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od
listopadu 2008. Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb v téměř všech oddílech
spotřebního koše, nicméně nejvíce se na tom podepsaly vyšší ceny za bydlení.
Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Většina
analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 %.

Světem se rychle šíří boom investic do kryptoměnových startupů. Jen od ledna
přiteklo těmto firmám od investorů přes 14 miliard dolarů. Takový objem nového
kapitálu nemá na tomto trhu v historii obdoby, za celý loňský rok například
startupisté nabrali necelé čtyři miliardy dolarů, během předpandemického roku
2019 pak podle statistik portálu Crunchbase necelé tři miliardy
Nejčastěji sázejí na nové kryptoprojekty větší hráči s ochotou riskovat, venture
fondy počínaje, hedgeovými fondy konče. Nemají totiž kam jinam s penězi a
byznys firem v oblasti decentralizovaných financí či fenoménu NFT se zdá být
novodobým zlatým dolem
.
„Extrémně uvolněná měnová politika centrálních bank nutí investory poohlížet
se po alternativních aktivech. Řada investorů zvažujících účast v
kryptoprojektech by je ještě před několika lety považovala za absurdně rizikové,“
říká portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Letošní rok zároveň suverénně
vyhrává i na počet zainvestovaných projektů. Přes šest stovek byznysplánů,
které získaly investorskou důvěru, znamená dvojnásobek oproti počtům za celý
loňský rok.
„Rostoucí zájem se odehrává na pozadí mohutného kurzového vzestupu
bitcoinu či jiných kryptoměn. U mnoha investorů se tak projevuje takzvaný
fomo efekt neboli strach z toho, že jim ujede vlak,“ dodává Pfeiler. Investoři
nenechali ležet ladem ani některé české kryptoměnové startupy. Kupříkladu
brněnský projekt CryptoMood zabývající se zkoumáním sentimentu na
kryptoměnovém trhu na základě analýzy sociálních sítí a mediálního obsahu už
v roce 2019 získal podle portálu Crunchbase investici ve výši 400 tisíc dolarů.
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