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Zlato se dere k historickým maximům. Hrozí krach jeho
ceny jako v roce 2013?
Silná poptávka po zlatě žene cenu kovu
prudce vzhůru. Jedna trojská unce zlata se
koncem května prodávala za více než 1
700 dolarů. Část investorů se snaží peníze
ukrýt do pověstného bezpečného přístavu,
část jich spekuluje na to, že masivní
stimulační balíky vlád a centrálních bank
vystřelí výše inflaci, a cena zlata coby
uchovatele hodnoty tak dále poroste.
Ne všichni jsou ale přesvědčení o tom, že jediná zlatá cesta je ta nahoru. Na trhu je v
tuto chvíli jen minimum takzvaných nekomerčních obchodníků (jejich aktivity přímo
nesouvisejí s komoditou) spekulujících na pokles ceny zlata, právě v tom však může být
problém.
Jakmile je nálada na trhu až příliš jednostranná, otevírá se prostor ke změně trendu. A
zatímco nekomerční obchodníci téměř nepřipouštějí jinou možnost než pokračování
zlaté rally, komerční obchodníci (jejich aktivity přímo souvisejí s komoditou) jsou
naopak pesimističtí a čekají ve velké převaze propad ceny kovu. Faktorem, který
rozhodne o dalším vývoji ceny zlata, bude inflace. Čeká se sice její růst, zatím ovšem
koronavirus působí spíše jako deflační faktor.
Vyloučit tak nelze ani opakování scénáře ze začátku minulého desetiletí. Tehdy se
centrální banky rvaly za vyšší inflaci všemi dostupnými nástroji a zlato v reakci na to
zdražilo až na rekordních více než 1 900 dolarů za trojskou unci. Růst inflace ale
nepřišel, a cena kovu tak zamířila prudce dolů a na dno narazila až na konci roku 2015.

Nejen komunita kolem kryptoměn čeká razantní zhodnocení
bitcoinu. Proč?
Každý investor by chtěl mít jasnou odpověď na to, co bude nejvýnosnější položkou jeho
portfolia. Podle několika předpovědí má tou letošní být nejznámější virtuální měna
bitcoin. Událostí, která má růst hodnoty kryptoměny odstartovat, je takzvaný halving. A
ten se udál letos v květnu. Jak to tedy s bitcoinem vypadá?
Dlouho očekávané půlení nastalo 11. května. Dosud se halving bitcoinu uskutečnil
dvakrát, a to v letech 2012 a 2016. Proces halvingu spočívá ve snížení odměny pro
těžaře za vytěžené bloky na polovinu. Odměnou se rozumí samotné bitcoiny. Z
původních padesáti bitcoinů za blok se tak odměna každým půlením snižuje o polovinu,
a to až do doby, kdy bude činit nula bitcoinů. Dochází tak ke snižování počtu nových
mincí v „oběhu“, aktuálním halvingem konkrétně z 1800 na 900 mincí denně. Právě
tento deflační potenciál zavdává k úvahám o růstu hodnoty virtuální měny a tyto úvahy
mají oporu v dosavadních zkušenostech s halvingem.
Již na konci loňského roku upnuli k letošnímu 11. květnu velké naděje analytici
německé banky Bayerische Landesbank. Finanční dům publikoval informaci, podle níž
halving odstartuje raketový růst hodnoty bitcoinu. Zpráva uvádí, že na konci letošního
roku se bude bitcoin obchodovat za závratných 90 tisíc dolarů. Připomeňme, že
dosavadním maximem virtuální měny bylo 19 783 dolarů na konci roku 2017.
Burzovní statistiky po 11. květnu ukázaly, že efekt se skutečně dostavil. V době halvingu
se hodnota bitcoinu pohybovala kolem 8700 dolarů, necelé dva dny po půlení se zvýšila
na 9500 dolarů. Úplně přesvědčivě ale křivka grafu zatím nevypadá.
Zástup analytiků, kteří s takovým vývojem naopak nesouhlasí, je ale rovněž početný.
„Takový scénář nevnímám jako reálný,“ řekl Tomáš Pfeiler, portfolio manažer
společnosti Cyrrus. Podle něj v tomto roce může sice kryptoměnám pomáhat další
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uvolnění měnové politiky hlavních centrálních bank světa i větší poptávka investorů po
alternativních investicích, ale cenu v desítkách tisíc dolarů za bitcoin vidí jako velmi
nepravděpodobnou. „Osobně považuji bitcoin za velmi spekulativní a rizikový
instrument. Smysl podle mě dává nákup za nízkou část celkového portfolia,“ dodal
Pfeiler.
Zajímavostí také je, že možnosti nakupovat kryptoměny přes internet využívá stále více
žen. Podle údajů CoinMarketCap jich přibylo za první čtvrtletí oproti předchozímu 43,24
procenta.

WEF: Koronavirus vyzdvihl potřebu nového ekonomického
myšlení, svět musí projít restartem
Je potřeba pracovat na vytvoření světa, který bude mnohem odolnější vůči šokům,
jakým je (mimo jiné) současná pandemie covidu-19. Zhruba tak by se dala shrnout
hlavní myšlenka iniciativy Velký restart, s níž přišlo Světové ekonomické fórum ve
spolupráci s Charlesem, princem z Walesu.
Na světě je jen málo lidí, které současná pandemie nezasáhla. Někteří přišli o své blízké,
jiní o možnost pracovat, dětem se ve velké části světa zavřely školy, lidé z rizikových
skupin ztratili na několik týdnů možnost osobního kontaktu s okolím. Teď již dochází k
uvolňování opatření proti šíření koronaviru, a stále intenzivněji se tak začíná diskutovat
také o budoucí podobě ekonomiky.
Iniciativa Velkého restartu si za cíl klade podobně rozsáhlou transformaci ekonomiky
jako poválečné roky. "Neměli bychom řešit jen to, jak zmírnit dopady šíření koronaviru
na hospodářství, měli bychom cílit na transformaci ekonomiky, abychom posílili její
odolnost a přispěli ke zkvalitnění života co největšího množství lidí," říká zakladatel
Světového ekonomického fóra Klaus Schwab.
Ekonomové se shodují, že hlavním úkolem těchto dní je ochrana zdraví, ale dodávají, že
koronavirová pandemie nepřinesla jen krizi zdravotnickou. Jak upozorňuje Gita
Gopinathová, hlavní ekonomka MMF, největší zátěží bude současná krize pro země,
které již dříve čelily vysokému zadlužení. Někteří experti dále v souvislosti s prakticky
jistou globální recesí upozorňují i na problém deglobalizace. "Je nutné, aby ke stolu
zasedli zaměstnavatelé, zaměstnanci i vlády a společně hledali východiska ze současné
situace na úrovni národní, ale i mezinárodní. Klíčové jsou dlouhodobá perspektiva a
šířeji rozkročená ekonomika. Svět musí být solidární a musí sdílet věci nejen dobré, ale i
špatné. Musíme se oprostit od měření úspěchů zisky a přejít primárně k hledisku
udržitelnosti."

Ze středoevropských měn poroste nejvíce česká koruna, píše
Reuters. Posílit by mohla až o 3,6 procenta
Středoevropské měny budou v příštích dvanácti měsících převážně posilovat, a to v čele
s českou korunou. Přispěje k tomu hlavně zotavování ekonomik z útlumu způsobeného
koronavirovou krizí. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi analytiky udělala agentura
Reuters. Koruna by mohla posílit o 3,6 procenta na 25,705 korun za euro, naopak
rumunský lei pravděpodobně zůstane pod tlakem.
Hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE Radomír Jáč poukázal na solidní
základy české ekonomiky a upozornil, že úrokové sazby jsou v České republice stále
atraktivnější než v eurozóně. Euro se nyní prodává zhruba za 26,55 korun, zatímco
začátkem letošního února - před utlumením ekonomiky - se česká měna dostala
dokonce na spodní hranici 25 korun za euro. Před rokem stálo asi 25,60 korun, proti
polovině letošního března, kdy se euro prodávalo i za více než 27,70 korun, už koruna
zpevnila o více než čtyři procenta.
(zdroj: Euro, ihned, Ivestiční web)
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