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„Absenci velkých čínských investorů zkrátka považuji za skvrnu na česko-čínské spolupráci.“ 					

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
říká se, že slibem nezarmoutíš nebo že
nevstoupíš dvakrát do téže řeky. V případě
návštěv prezidenta Miloše Zemana v Číně však
platí obojí zároveň. A navíc to nebude ani poprvé, ale dokonce po páté. Země středu je totiž
v těchto dnech opět cílovou destinací naší hlavy
státu. Stejně jako v minulosti se v médiích objevují
zprávy o podepsaných memorandech a slibech,
které zajistí miliardové investice čínských firem
v Česku. Před třemi lety při návštěvě čínského
prezidenta Si Ťin-pchina činil objem podepsaných memorand neuvěřitelných 240 miliard korun. Přívlastek „neuvěřitelný“ je v tomto případě
rozhodně pravdivý, neboť u většiny z nich zůstalo skutečně jen u příslibů. A vzájemný obchod
skončil loni schodek přes půl bilionu korun. Abych
však české delegaci nekřivdil, přece jen jeden
hmatatelný důsledek státní návštěvy přinesly –
přímá letecká spojení s Čínou. K těm současným
přibylo již páté s jihočínským Šen-čenem. Takže
by se dalo říci, že všechno zlé je pro něco dobré.
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
ČRa na prodej?
Telekomunikační trh v Česku letos čeká obchod
za miliardy korun. Podle zdrojů Hospodářských
novin se připravuje prodej Českých Radiokomunikací, které vlastní australská investiční
skupina Macquarie. Radiokomunikace provozují nejrozsáhlejší síť pro šíření rádiového a televizního signálu v Česku a vlastní také optické
kabely a datová centra. Společnost nyní připravuje přechod na nový formát v televizním
vysílání DVB-T2.
Konec obří bankovní fúze
Největší německé banky Deutsche Bank
a Commerzbank se nedohodly na svém
sloučení. Krach šest týdnů trvajícího jednání
zdůvodnily prováděcími riziky, náklady na restrukturalizaci a kapitálovými požadavky. Spojením obou podniků mohla podle agentury
Reuters vzniknout třetí největší banka v Evropě
po britské HSBC a francouzské BNP Paribas.
Jednání o fúzi ale znepokojovala odboráře,
podle nichž by spojení firem mohlo vést k zániku desítek tisíc pracovních míst.
Církevní restituce přeci jen menší
Církve mají od příštího roku platit daň z peněžitých
náhrad, které dostávají od státu za majetek
nevydaný v restitucích. Rozhodla o tom sněmovna, když přehlasovala senátní veto předlohy
poslanců KSČM. Senátoři označovali zdanění
náhrad za protiústavní, u většiny poslanců ale
s tímto argumentem neuspěli. Novela nyní zamíří
k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi.
Čínských vlastníků u nás ubývá
Firem s čínskými vlastníky v Česku bylo letos
v březnu 1 881, nejméně od prosince 2012. Čínský
kapitál v základním jmění českých firem se snížil
proti loňskému podzimu i meziročně na 5,7 miliardy

prezident Miloš Zeman pro čínskou státní televizi CCTV

Třetí bilionář světa
Akcie Microsoftu v reakci na příznivé čtvrtletní výsledky hospodaření, které firma ohlásila ve středu večer, ve čtvrtek posílily. Firmě se po
zahájení obchodování podařilo dosáhnout tržní kapitalizace více než jeden bilion USD (23,1 bilionu korun). Microsoft se tak stal jednou ze
tří firem v USA, které se tuto hranici podařilo překonat, dalšími jsou Apple a Amazon. Akcie Microsoftu loni stouply zhruba o třetinu díky
růstu zájmu o cloudové služby. Od počátku letošního roku posílily o téměř 23 procent. Po ohlášení výsledků se jim podařilo překonat nové
rekordy a po začátku obchodování si připsaly až 5,1 procenta. Microsoft se tak opět stal největší firmou v USA podle tržní kapitalizace.

Jak vyletěly akcie Microsoftu
Na grafu je vidět vývoj akcií za posledních pět dní, bezprostředně po ohlášení výsledků vzrostla cena akcií na 130,51 dolaru,
čímž tržní kapitalizace firmy překonala bilion dolarů, později však cena akcie korigovala pod 130 dolarů.

Zdroj: finance.yahoo.com

Kč. Uvedla to ve čtvrtek poradenská společnost
Bisnode. Stamiliardové čínské investice v Česku
v minulosti sliboval prezident Miloš Zeman.
Marketing vs. reálné výsledky
Americký výrobce elektromobilů Tesla vykázal
v prvním čtvrtletí po ziskovém půlroce opět ztrátu,
která činila 702,1 mil. USD. To je mnohem více, než
se čekalo. Před rokem ztráta činila 709,6 mil. USD.
S návratem k zisku počítá automobilka až ve
druhé polovině roku. Firma také uvedla, že bude
možná potřebovat zvýšit kapitál. Tesla upozornila,
že objem dodávek vozu Model 3 na asijský a evropský trh vázne, a prodej těchto aut bude proto
započítán až v aktuálním čtvrtletí.
A pak že nerostou…
Klíčový ukazatel amerických akcií, index Standard
& Poor’s 500, uzavřel úterní obchodování na
hodnotě 2 933 bodů. Těsně tak pokořil zářijové
maximum. Nového rekordu dosáhl také technologický index Nasdaq. Důvodem jsou lepší než
očekávané výsledky amerických firem v letošním
prvním čtvrtletí. Ty zatím naznačují, že podnikové
sféře v USA se daří, a to navzdory obavám ze
zpomalování ekonomiky.

Křetínský znovu „na lovu“
Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského prostřednictvím
britské dceřiné firmy EP UK Investments kupuje
v Severním Irsku plynovou elektrárnu Ballylumford, uhelnou elektrárnu Kilroot a bateriové
úložiště elektrické energie. Cenu transakce, kde
prodávající je společnost AES Corporation,
mluvčí EPH Daniel Častvaj neuvedl. Uzavření
obchodu EPH očekává v létě, musí ho schválit
evropské antimonopolní úřady.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Finanční trhy dnes a před krizí v roce 2008
aneb mají se akcioví býci bát?
V březnu uplynulo deset let, co začal velký býčí
trh na akciích. Nicméně stále častěji se ozývají
hlasy, že finanční trhy čeká korekce a že
další růstový potenciál je už nejspíš vyčerpaný.
Pojďme si současné dění srovnat s chováním
trhů před poslední finanční krizí. Měli by se
investoři bát? VÍCE ZDE

Ceny bytů dále stoupají
Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze
na konci března meziročně vzrostla o 18,2 %
na 104 666 korun za metr čtvereční. Tempo
růstu se proti konci roku 2018 mírně snížilo. Počet
prodaných nových bytů meziročně zůstal na
1 200. Vyplývá to z údajů developerských firem
Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Vědec pracuje na hybridu prasete
a člověka. Sloužil by jako dárce orgánů
Španělský biolog Juan Carlos Izpisua Belmonte zkouší pomocí genové manipulace vytvořit
hybridní organismus prasete a člověka, který
by mohl poskytovat orgány pro transplantace.
Chce tím zamezit nedostatku dárců pro smrtelně nemocné pacienty. Jen ve Spojených státech
je na čekací listině na transplantaci sto tisíc lidí.
VÍCE ZDE

Černé zlato z Ruska špiní?
Rafinerie v Polsku a Německu zastavily odběr
ruské ropy, kterou odebírají přes severní trasu ropovodu Družba. Zvýšené množství organického
chloridu v ropě, která by při zpracování mohla
poškodit rafinerie, zjistilo minulý týden Bělorusko. Přes jeho hranice vede tato trasa zásobující
Evropu ruskou ropou.

Cena ropy v moci nového „kartelu“.
Místo OPECu ji ovlivňují tři země
Spojené státy přitvrdily své sankce vůči Íránu,
kterými chtějí zastavit ropné exporty z této země.
Donald Trump prohlásil, že nebude tolerovat ani
třetím zemím, aby dovážely ropu z Íránu. Jaké
to bude mít dopady na trh s ropou, vysvětluje
analytik Dominik Rusinko. VÍCE ZDE
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