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Zlato je nejdražší za téměř sedm let. Situace připomíná ropnou
krizi, říká analytik
Cena zlata se v pondělí kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě vyšplhala na nejvyšší
úroveň za téměř sedm let a přiblížila se hranici 1600 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
Na rekord pak vystoupila cena palladia, které poprvé prolomilo hranici 2000 dolarů za unci.
Ceny ropy pak na počátku nového týdne rostou o více než dvě procenta a ropa Brent stoupla
nad 70 dolarů za barel. Cena zlata i ropy se dostala na tak vysokou úroveň kvůli rostoucímu
napětí mezi USA a Íránem po atentátu na íránského generála Kásema Solejmáního.
O zlato je zvýšený zájem právě v dobách nejistoty. Například od začátku roku 2008 do konce
roku 2009, tedy v období globální finanční krize, se cena zlata zvýšila asi o 35 procent. Nyní k
nejistotě přispívá i fakt, že Írán přestane respektovat limity obohacování uranu, což byla
součást jeho smlouvy s mezinárodními partnery z roku 2015. "Situace na globálních trzích
velmi připomíná historii. Ropné šoky 70. letech a vpád USA do Vietnamu nebo do Iráku," sdělil
analytik Marek Brávník ze společnosti Golden Gate CZ, která obchoduje se zlatem. "Cena
drahých kovů na okolnosti reaguje stejně jako při takovýchto událostech. Nicméně až se krize
uklidní, lze očekávat opět korekci ceny zlata," dodal Brávník.
Cena severomořské ropy Brent stoupla o 2,3 procenta na 70,18 dolaru za barel. Americká
lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražila o dvě procenta na 64,32 dolaru za barel.Růst navazuje
na páteční zvýšení cen ropy o více než tři procenta. Konflikt na Blízkém východě by totiž mohl
ohrozit dodávky ropy. Region se na celosvětové produkci ropy podílí téměř polovinou a zhruba
pětina celosvětových dodávek prochází Hormuzským průlivem.
rump pohrozil zavedením sankcí vůči Iráku, který je druhým největším producentem ropy v
rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), pokud se budou muset američtí vojáci
stáhnout ze země. Bagdád předtím vyzval Američany a další zahraniční vojáky, aby opustili Irák.
Trump rovněž prohlásil, že USA se pomstí Íránu, pokud Teherán přijde s odvetnými útoky po
zabití Solejmáního. Páteční zpráva amerického úřadu pro energetické informace EIA ukázala,
že zásoby ropy se v uplynulém týdnu snížily nejvíce od června, protože vývoz poprvé překonal
čtyři miliony barelů denně.

Hodnota bitcoinu se za 10 let zvedla o 9 miliónů procent
Vynořil se z popela finanční krize a byl navržen tak, aby obešel banky i vládní úřady, které se
utápěly v největší katastrofě na Wall Street za desítky let. Prosazoval se pomalu, provázela ho
řada skandálů s podvody a krádežemi, které mnohé odradily a přinesly přísnější regulaci.
Jakmile se mu však dostalo větší pozornosti, ukázal se nejvýkonnějším aktivem desetiletí. Řeč
je o bitcoinu, největší digitální měně světa. Jeho hodnota koncem loňského roku činila zhruba
7200 dolarů (163 000 Kč) a od července 2010 se zvýšila o více než devět milionů procent,
uvedla agentura Bloomberg.
Výkon bitcoinu za deset let, včetně jeho obrovského růstu a následného hlubokého propadu,
zanechává všechen ostatní majetek daleko za sebou. A neexistuje nic, co by se svým růstem
alespoň vzdáleně blížilo bitcoinu. Hodnota akciového indexu S&P 500 se ve stejném období jen
ztrojnásobila a index, který sleduje světové trhy, se více než zdvojnásobil. Zlato zdražilo o 25
procent. Některé z nejvýkonnějších akcií v indexu Russell 3000, včetně Exact Sciences nebo
Intelligent Systems, vzrostly asi o 3000 procent. Tyto zisky však blednou v porovnání s
nejnovějším a jedním z nejkontroverznějších zázraků finančního světa.
Na druhé straně rovnice jsou nadšenci bitcoinů, kteří v jeho technologii viděli slibný způsob
změny globálního finančního systému. „Je to poprvé, kdy existuje skutečné oddělení. Stejně
jako u církve od státu máte oddělení peněz od státu,“ uvedl Alex Mashinsky, který je
zakladatelem platformy zaměřené na půjčky v kryptoměnách Celsius Network. „Je to inovace,
je to vzrušení.“
Prognóz vývoje bitcoinu na dalších deset let je řada. Podle nich se určitě zvýší masové přijetí
této kryptoměny. Technologie blockchain způsobí revoluci a vyřeší každý problém na světě. Na
druhé straně zřejmě zesílí regulace a centrální banky budou věnovat bitcoinu více pozornosti
než kdykoliv předtím.
V krátkodobějším horizontu spekulanti očekávají, že letošní rok by mohl být méně nestabilní
vzhledem k nadcházejícímu půlení, kdy se počet mincí přidělených takzvaným těžařům, tedy
těm, kteří zpracovávají transakce, sníží o polovinu. To by se mělo stát v květnu 2020 a internet
je plný hodin s odpočítáváním. Předchozí snížení počtu mincí, které se uskutečnilo zhruba před
čtyřmi lety, se časově shodovalo s cenovým růstem. Mnozí tak věří, že se to bude opakovat.
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LEDEN 2020
Koruna prudce posiluje. Překonala pointervenční rekord a míří k
metě 25 Kč za euro
Koruna ve středu dopoledne zpevnila k euru
na nejsilnější úroveň za sedm let. Krátce před
10:00 se česká měna podle serveru Patria.cz
obchodovala na 25,118 Kč/EUR, a překonala
také svoji nejsilnější hodnotu vůči jednotné
evropské měně od ukončení intervenčního
režimu České národní banky (ČNB) v dubnu
2017.

Silnější kurz než 25,118 Kč/EUR vykazovala
koruna naposledy 2. ledna 2013, podotkl
analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle
něj koruně pomáhá výraznější než
předpokládaná inflace, ale i očekávání
podpisu dílčí dohody USA a Číny.
Analytici, které nedávno oslovil on-line deník Aktuálně.cz, se ale k dalšímu posilování koruny v
průběhu letošního roku stavějí skepticky. "Pozitivní tón má své limity, a tak vnímáme prostor pro
posílení koruny jako omezený," uvedl pro Aktuálně.cz analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
Podobně vnímá vývoj české koruny v roce 2020 i hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler, kterého
taktéž překvapilo posílení měny v posledních dnech vzhledem k eskalaci napětí ve světě."Koruna
by sice měla být fundamentálně silnější, nicméně vzhledem k její překoupenosti z dob trvání
kurzového závazku České národní banky nepředpokládáme v letošním roce její výraznější
posilování, spíše její stagnaci mírně nad hranici 25 Kč za euro," domnívá se Seidler.
Ten připomněl, že v letech 2013 až 2017 nakoupila korunu ve velkém objemu řada zahraničních
investorů, kteří očekávali její posílení po ukončení intervenčního režimu ČNB. "Vzhledem k
velikosti těchto pozic v řádech vyšších stovek miliard korun je koruna ovlivněna ještě doposud a v
případě jejího posílení někteří zahraniční investoři mohou své pozice uzavírat,čímž koruna opět
oslabí," vysvětlil odborník.

Kryptoměny i soukromé půjčky. Rok 2020 bude letopočtem
„odvážných“ investorů
Hvězda investičního nebe roku 2020 - asijská kryptoměna ADR - může rychle zhasnout.
„Neuvěřitelné příběhy“ se staly součástí světa investic. Neuvěřitelné příběhy, v angličtině
„outrageous predictions“, nejsou jen tvrdou realitou politiky, ale stále častěji i světa investic. A
přestože od reálnosti naplnění takových odhadů varuje většina finančních a ekonomických
odborníků, stává se, řečeno filmovým klasikem, jednou za deset let, že zkrátka někdy vyjdou. V
právě začínajícím roce má být „ziskutvorným“ nástrojem nová asijská kryptoměna.
Rok 2020 bude letopočtem „odvážných“. V investičním světě, vzhledem k okolnostem, to
představuje třeba nečekaný nárůst atraktivity zhodnocování peněz soukromými půjčkami. Jde
totiž o to, že kvůli politice světových centrálních bank není výše úrokových sazeb na atraktivní
úrovni nejen pro žadatele o půjčku, ale i pro samotného poskytovatele peněz. Jenže plyne z toho,
že nejen lidé, ale hlavně korporace a firmy nedokážou vždy uspokojit svou chuť na půjčky. A to je
to, co má v příštím roce investorům vydělat: Nečekaně velký nárůst objemu půjček privátními
subjekty.
Jenže ani netušené výdělky z úroku nejsou tím hlavním, co dnes hýbe diskusemi o králi
investičních příležitostí. Doslova bombu totiž „vrhla“ na trh dánská investiční banka Saxo Bank,
která tvrdí: „Mezi pravděpodobné outrageous predictions rozhodně patří nová digitální rezervní
měna v Asii, která má urychlit odchod od amerického dolaru.“ ADR neboli Asian Drawing Right
má mít kurz jedno ADR za dva americké dolary. A to má přispět k tomu, že se měna stane největší
světovou měnovou jednotkou. Problémem ale v těchto ideálních představách může být to, že
veřejnost nemůže obchodovat s ADR, a to právě proto, že jde o rezervní aktivum. ADR je
sestavena z různých měn nejen asijského kontinentu, přičemž čínský juan v tom hraje největší
roli. Americký dolar má mít v nové ADR něco málo pod dvacet procent.
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