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Aktuálně
Češi letos koupili kryptoměny za téměř dvě miliardy
Zájem o kryptoměny – především o nejznámější bitcoiny – se mezi Čechy v meziročním
porovnání zvýšil asi o 20 procent. Během prvního pololetí tedy nakupili virtuální mince
zhruba v hodnotě 1,8 miliardy korun, 90 % obchodů tvoří právě bitcoiny. Vyplývá to z
údajů největšího tuzemského obchodníka Bitstock.
Bitcoin má tedy mezi ostatními virtuálními měnami, jako je ethereum či například
litecoin, stále neotřesitelnou vedoucí pozici. Jeho kurz se od začátku roku zvýšil o
třetinu na 9100 USD, což odpovídá asi 217 000 Kč. „Bitcoin měl za sebou působivý růst
na začátku roku, který zbrzdila koronavirová krize. Investoři si nicméně záhy uvědomili,
že jde na rozdíl od akcií o alternativní aktivum se slušným potenciálem růstu. Ten by
měl navíc v druhé polovině roku pokračovat překročením psychologické hranice 10 000
USD/BTC,” uvedl ředitel Bitstocku Martin Stránský.
Zatím nejníže se letos Bitcoin obchodoval 13. března, kdy spadl až ke 4000 dolarům (95
410 Kč). Naopak dosavadní letošní maximum bylo 10 450 USD (249 260 Kč). Například
na přelomu let 2017 a 2018 se kurz vyšplhal až na 20 000 dolarů, tedy v přepočtu na
475 750 Kč, což byl absolutní rekord. 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 klidně i v řádu několika tisíc korun.
Kvůli velmi kolísajícím kurzům již dříve Evropský bankovní úřad varoval spotřebitele, že
neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak
chráněny. „Bitcoin je kryptoměna první generace, na kterou navazují novější digitální
měny, které už umí nabídnout třeba i pojištění vkladů,“ podotkl Daniel Tanner z Platon
Finance, českého krypto startupu.

Ekologie i digitalizace. Koronavirus povede podle Lagardeové k
zásadním změnám ekonomiky
Hospodářská krize vyvolaná pandemií nemoci covid-19 povede k zásadním změnám
světové ekonomiky, které budou zahrnovat zvýšení důrazu na ekologii a digitalizaci a
také transformaci systému práce. Uvedla to v sobotu podle agentury AFP šéfka
Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Dodala, že Evropa se v této souvislosti
nachází ve „skvělé pozici“, a poukázala mimo jiné na vedoucí postavení kontinentu v
oblasti ekologických inovací.
„(Tato krize) je akcelerátorem transformace, která se již v našich ekonomikách
skrývala,“ řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová na ekonomické
videokonferenci v Paříži. „To, co právě prožíváme, urychlí transformaci výroby, práce,
obchodu a pravděpodobně přinese posun k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu
života,“ dodala.
Konkrétně poukázala například na práci na dálku, která podle ní přinejmenším ve
vyspělých zemích „změní způsob práce všech zaměstnanců“. Upozornila také na
„zrychlení digitalizace ve službách či automatizace v průmyslu“. Dodala, že krize by
podle odhadů měla zvýšit robotizaci v průmyslu o 70 až 75 %. Lagardeová rovněž
upozornila, že v důsledku omezení pohybu lidí v rámci boje proti šíření koronaviru došlo
k prudkému rozvoji internetového obchodu. Dodala, že tento rozvoj by se měl v
budoucnosti dál zrychlovat na úkor prodeje v tradičních obchodech.

ČR bude z navýšeného rozpočtu EU čerpat 35,7 miliardy eur
Brusel - Česko bude v příštích sedmi letech z rozpočtu Evropské unie navýšeného o fond
pokrizové obnovy ekonomik čerpat 35,7 miliardy eur (přibližně 950 miliard korun).
Dalších 15,4 miliard eur (410 miliard korun) si bude moci za výhodných podmínek v
rámci fondu vypůjčit. Novinářům to na závěr pět dní trvajícího summitu EU řekl český
premiér Andrej Babiš, podle něhož se proti dosavadnímu rozpočtu zvýší pružnost
převodů peněz mezi fondy, což je pro ČR klíčové.
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"Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý,
mám z toho radost," prohlásil po
maratonském jednání Babiš. Díky tomu, že se
státníci
shodli
na
parametrech
bezprecedentního fondu, si Česko v období
let 2021 až 2027 polepší proti končícímu
sedmiletému období o téměř čtyři miliardy
eur. V rámci budoucího rozpočtu dostane 27
miliard eur (718 miliard korun), z fondu bude
na dotacích čerpat 8,7 miliardy (přes 230 miliard korun). Tento příspěvek měl být
původně o něco vyšší, lídři unijních zemí se však po tlaku států obávajících se vysokého
společného zadlužení shodli na seškrtání grantů.
Zda si Česko vybere i svůj podíl z balíku úvěrů, bude podle premiéra záležet na tom, za
jakých podmínek si nakonec Evropská komise na finančních trzích peníze vypůjčí.
"Pokud podmínky, za nichž si bude půjčovat Evropská komise, budou podstatně
výhodnější, tak si půjčíme. Ty podmínky ale nyní neznáme," uvedl český premiér. Podle
Babiše je důležité, že si Česko vyjednalo možnost převádět až 25 procent příspěvků
mezi jednotlivými strukturálními fondy podle svých potřeb. Vláda co nejdříve předloží
Evropské komisi plán reforem, který bude podmínkou toho, aby mohla čerpat z fondu
obnovy určeného pro příští tři roky, uvedl premiér.
"Je potřeba naši ekonomiku restrukturalizovat, musíme se soustředit hlavně na
investice, musíme se soustředit na naše zdravotnictví... měli bychom se snažit
maximálně urychlit digitalizaci," vyjmenoval některé z priorit Babiš.

2020 vs. 2000: Jsme skutečně svědky nové technologické
bubliny?
Technologická rally na americkém akciovém trhu pokračuje. Index Nasdaq 100 přidává
od začátku roku více než 20 %, zatímco široký benchmark S&P Composite 1500 ztrácí
zhruba čtyři procenta. Někteří investoři varují před přifukováním technologické
bubliny. Je to ale opravdu tak vážné?
Mezi roky 2013 a 2018 vzrostla kumulovaná tržní kapitalizace společností Facebook,
Apple, Amazon, Microsoft a Google (Alphabet) z asi 1,2 bilionu dolarů na čtyři biliony
dolarů. Nyní dosahuje market cap těchto podniků zhruba 6,5 bilionu dolarů. Pět
společností reprezentuje z hlediska tržní kapitalizace více než 23 % indexu S&P 500, má
stejnou hodnotu jako téměř 370 nejmenších firem z S&P 500 a má dohromady třikrát
větší "cenu" než všechny podniky v benchmarku Russell 2000.
Není se co divit, že někteří investoři varují před novou technologickou bublinou. Když
ovšem srovnáme situaci s obdobím před rokem 2000, dostaneme docela jiný obrázek.
Jeden dolar investovaný na jaře 2015 do indexu Nasdaq 100 by se do konce června
zhodnotil na 2,42 USD. To představuje průměrný roční výnos přes 18 %. Od roku 1995
do března 2000 však dosahoval průměrný roční výnos asi 60 % a jeden dolar
investovaný do indexu na začátku roku 1995 se ke dni dosažení vrcholu
technologického odvětví v březnu 2000 zhodnotil na 11,82 USD. Investoři také často
upozorňují na ukazatele ocenění. I ty ale při prostém srovnání současné situace s
vývojem kolem roku 2000 ukazují, že nynější zdražování růstových akcií v USA ještě
nemusí být u konce, respektive že varovaní před brzkým splasknutím bubliny je
pravděpodobně přehnané.
Ačkoli se zdá, že americký technologický sektor je v bublině, do jejíhož splasknutí
zbývají týdny, nejvýše měsíce, realita může být jiná. "Jak naznačuje srovnání současné
situace s dobou formování bubliny v technologickém odvětví před více než dvaceti lety,
současná rally v technologickém odvětví je výrazně klidnější z pohledu nominálního i
relativního ocenění," potvrzuje Michael Batnick z Ritholtz Wealth Management.
(zdroj: České Noviny, Investiční web, iRozhlas, Novinky)
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