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Bitcoin se nabízí za milion korun. Tesla vystřelila
kurz do nebes
Po oznámení velké investice Tesly do virtuální měny vystoupala hodnota takřka
o 10 000 dolarů (212 530 Kč) za jediný den. To jinými slovy znamená, že jedna
virtuální mince se poprvé v historii prodávala v přepočtu za více než milion
korun. Vyplývá to z informací jednotlivých burz.
Bitcoin raketově vystřelil poté, co automobilka Tesla nakoupila právě tuto
kryptoměnu za 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Podle agentury
Bloomberg to nasvědčuje tomu, že by bitcoin mohla Tesla začít přijímat jako
platební prostředek.
Zatímco v neděli se kurz ještě pohyboval okolo 39 000 dolarů (828 750 Kč), v
pondělí – krátce po oznámení Tesly – vystřelil skokově nad 43 000 dolarů, což
odpovídá 913 750 Kč. Růst nicméně pokračoval prakticky během celého
pondělka, v úterý jsme se tak dočkali nového rekordu 48 226 dolarů (1 024 610
Kč) za jednu virtuální minci. Sluší se připomenout, že teprve před koncem
loňského roku přitom nejznámější kryptoměna na světě vůbec poprvé pokořila
hranici 30 000 dolarů, tedy v přepočtu 637 380 Kč.
Je nutné zdůraznit, že virtuální měny nemají jednotnou cenu, na burzách i ve
směnárnách se obchodují v závislosti na volatilitě. Rozdíly v cenách se mohou
lišit i v řádu několika tisíc korun.
Bitcoiny a další virtuální měny
Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně
nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě
se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala
ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.
Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem
naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím
tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být
kolem roku 2140.

Od začátku tohoto týdne se ale kurz drží pod 26 korunami za euro. "Z pohledu
koruny patřil první únorový týden mezi ty úspěšné, když tuzemská měna
prakticky kontinuálně posilovala. Pomohla tomu jak zveřejněná data, tak
publikace nové prognózy ČNB," popisuje ekonom Komerční banky Jan
Vejmělek. Výsledkem byl nárůst tržních úrokových sazeb, což podle něj také
nahrává úspěšné koruně.
Ekonom společnosti Citfin Tomáš Volf očekává, že česká měna bude vůči euru
posilovat i nadále. "Další technická úroveň, kterou má koruna před sebou je
25,70 Kč/EUR," říká Volf pro on-line deník Aktuálně.cz. Pokud tuto úroveň zdolá,
může podle Volfa zamířit i k 25,50 koruny za euro.
Klíčovým faktorem pro vývoj měny bude i letos měnová politika České národní
banky. "Ta připustila až trojí zvýšení sazeb ve druhé polovině letošního roku. To
by vedlo k dalšímu posílení domácí měny směrem ke 25,00 Kč/EUR, takže
během letošního roku nevylučuji, že se pod magickou hladinu 25 korun za euro
skutečně podíváme," předpovídá Volf.
Předpověď Komerční banky naznačuje posilování měny na 25,60 koruny za
euro v polovině a na 25,20 koruny za euro na konci roku. "Doposavad však data
z ekonomiky překvapují v pozitivním smyslu a v případě, že by tento trend
pokračoval, mohla by i centrální banka naplnit svůj agresivní plán zvyšování
sazeb, což by znamenalo i rychlejší posilování koruny oproti naší prognóze,"
vysvětluje ekonom banky František Táborský.
Naopak zhoršení pandemické situace nebo neúspěšná vakcinace populace by
podle Táborského mohly posilování měny zpomalit, nebo i korunu v krajním
případě vrátit ke slabším hodnotám.
Podobně situaci vidí také analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.
"Vzhledem ke skutečnosti, že bankovní rada i nadále signalizuje zvýšení
úrokových sazeb ve druhé polovině roku jako reálnou možnost, tak se zvyšuje
pravděpodobnost toho, že se koruna i v nadcházejících týdnech udrží pod
hranicí 26 Kč/EUR," potvrzuje Novák.

Nové zlato se jmenuje iridium. Pandemie ovšem
zamíchala i cenami dalších kovů
Iridium se stalo dalším z drahých kovů, jehož cena zažila nebývalý růst. Za dva
měsíce vzrostla o 160 procent, upozornila agentura Reuters. Mohou za to
nedostatečné dodávky a očekávání, že poptávka po něm poroste kvůli vyššímu
využití vodíku jakožto ekologičtějšího paliva, při jehož výrobě se iridium
používá. Během pandemie se však daří i jiným komoditám, po čase dokonce i
ropě.
Iridium je drahý kov, který se řadí mezi platinové kovy. Bývá vedlejším
produktem při těžbě platiny a palladia a je nezbytné pro mnoho odvětví. Je
velmi stálé za horka a používá se k přípravě speciálních slitin a zařízení či velmi
tvrdých slitin pro chirurgické nástroje a elektrické kontakty.

Česká měna pokoří hranici 25 korun za euro, věří
experti. Je nejsilnější za 11 měsíců
Česká koruna je nejsilnější za posledních 11 měsíců, euro v pátek stále méně než
25,80 koruny. A podle analytiků oslovených Aktuálně.cz bude česká měna sílit
ještě více. Dostat by se mohla až na hranici 25 korun za euro.

Může však sloužit také jako katalyzátor při elektrolýze vody k oddělení vodíku,
který je stále více žádaný jako zdroj čistší energie než fosilní paliva. Cena iridia
stoupla až na rekordních 4390 amerických dolarů (93 100 Kč) za troyskou unci
(31,1 gramu) z 1685 dolarů za unci 12. prosince. Ještě v roce 2016 se cena iridia
pohybovala kolem 500 dolarů za unci, od té doby se však zvyšuje. "Nabídka
iridia neroste. Roste poptávka po iridiu," komentovala situaci na trhu
manažerka těžařské firmy Impala Platinum Emma Townshendová.

V březnu, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, česká
měna vůči euru prudce oslabovala. Během loňského jara spadl kurz až k 27,80
koruny za euro. Nad 27 korun se pak euro znovu dostalo na podzim, kdy se
koronakrize opět zhoršila.
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