pátek

peak week

26. července 2019
číslo 30

„Vyhlídky jsou čím dál horší. Podstatné je, že se nám nelíbí, jak se vyvíjí inflace. Symetrie znamená, že neexistuje žádná 2% horní hranice. Inflace se může odchýlit oběma směry.“
guvernér ECB Mario Draghi po měnovém zasedání ECB

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
horko na nás opět zaútočilo, takže se i moje
myšlenky stáčejí k něčemu chladnějšímu. Což
je poněkud obtížné, když teploty v Evropě,
včetně Prahy či Londýna, překonávají i takové
exotické destinace jako thajský Bangkok nebo
indické město Mumbai. Naštěstí už zřejmě dojde k ochlazení „horkého bramboru“ v podobě
obsazení ministra kultury, když Andrej Babiš konečně obměkčil prezidenta Miloše Zemana, aby
svolil k odvolání Antonína Staňka a dal zelenou
Michalu Šmardovi. Nicméně nejen kvůli slunci začne horké léto pro Borise Johnsona, který v čele
britské vlády vystřídal Theresu Mayovou. Obávám
se, že jen ostrý jazyk a břitká rétorika mu především ve věci vyjednání nových podmínek brexitu
stačit nebudou. Snad do té doby všichni neuschneme…

Johnson slibuje brexit k 31. říjnu, lidé mu nevěří
Do premiérského úřadu ve Spojeném království nastoupil bývalý ministr zahraničí a zastánce nekompromisní odluky Británie od
unijních struktur Boris Johnson, jenž zvítězil v souboji o šéfa Konzervativní strany. Stal se nástupcem Theresy Mayové, která ve
funkci končí, když se jí v britském parlamentu opakovaně nepodařilo prosadit dohodu o odchodu země z EU, o níž dva roky
vyjednávala s Bruselem. Johnson po zvolení do čela konzervativců slíbil, že brexit proběhne do konce října. „Brexit dokončíme
31. října a využijeme všech příležitostí, které přinese,“ prohlásil. Nicméně sami Britové jsou vůči tomu poněkud skeptičtí.

Skeptičtí Britové
Výsledky průzkumu mezi 1 749 britskými respondenty, kteří dostali otázku: „Je pravděpodobné, že k brexitu dojde k 31. říjnu
2019?“ Podíly odpovědí jsou v procentech.
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Česko si drží status čistého příjemce
Česká republika v pololetí získala z rozpočtu
Evropské unie o 24,4 mld. Kč více, než do něj
odvedla. Informovalo o tom Ministerstvo financí.
Loni v pololetí tzv. čistá pozice ČR činila 10,4 mld.
Kč. Nárůst čisté pozice je letos v pololetí podle
resortu způsoben především vyššími příjmy Česka
z fondů EU. Česká republika v pololetí obdržela
z unijního rozpočtu 53,9 miliardy korun a odvedla do něj 29,6 mld. Kč.
Avast uzavřel miliardový obchod
Česká softwarová společnost Avast prodá část
své dceřiné firmy Jumpshot britské společnosti
Ascential. Za 35% podíl Ascential zaplatí v přepočtu asi 1,4 mld. Kč. Transakce by měla být
dokončena na konci srpna, podléhá ale ještě
schválení antimonopolními úřady.
Facebook vydělával na obří pokutu
Americké úřady vyměřily Facebooku rekordní
pokutu pět miliard dolarů (v přepočtu asi 115 mld.
Kč) za porušení ochrany soukromí uživatelů sociální sítě. Pro Facebook sankce, která je výsledkem více než ročního vyšetřování kauzy
Cambridge Analytica, nepředstavuje závažný
problém. Jen během letošního prvního pololetí
vykázal čistý zisk přes 5 mld. USD. Zisk na akcii
se ve druhém čtvrtletí sice propadl na 91 centů
z 1,7 dolaru před rokem, bez zahrnutí pokuty ale
dosáhl téměř dvou dolarů.
Boeing svádí „zápas o přežití“
Americký výrobce letadel a letecké techniky
Boeing se ve druhém čtvrtletí propadl do ztráty
2,94 mld. USD ve srovnání se ziskem 2,2 mld.
USD ve stejném období loni. Je to jeho nejhlubší
ztráta za posledních deset let. Důvodem je odstavení z provozu jeho nejprodávanějších letadel
737 MAX po dvou vážných nehodách. Předseda
představenstva Dennis Muilenburg nevyloučil, že
by firma v případě přetrvávajícího zákazu létání strojů 737 MAX mohla jejich výrobu dále
omezit nebo úplně zastavit. Mezinárodní ratingo-
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vá agentura Fitch Ratings navíc zhoršila výhled
hodnocení úvěrové spolehlivosti Boeingu ze stabilního na negativní.
Zas tak zlé to nebude
Světová ekonomika letos vykáže růst o 3,2 %,
příští rok pak tempo růstu zrychlí na 3,5 %, odhaduje ve svém aktuálním výhledu Mezinárodní
měnový fond. Předchozí výhled z dubna fond
pro oba roky zhoršil o 0,1 procentního bodu. Korekci odůvodnil nejistotou v otázce amerických
sankcí, odchodu Británie z Evropské unie a rostoucím geopolitickým napětím, které zvyšuje ceny
energií.
Šašek a královna
Novým britským premiérem se stal Boris Johnson,
hlavní tvář kampaně za brexit, který si Britové
odhlasovali v referendu před více než třemi lety.
Johnson hned po nástupu do funkce jmenoval
řadu nových členů kabinetu poté, co několik dosavadních ministrů naopak rezignovalo. V úřadu
skončil mimo jiné ministr zahraničí Jeremy Hunt,
který byl Johnsonovým sokem v souboji o premiérské křeslo.
Praha nejen elektrizující, ale i elektrická?
Hlavní město chce mít do roku 2030 síť pěti tisíc nabíjecích stanic pro elektromobily. Většinu
chce magistrát vybudovat pomocí modernizace lamp pouličního osvětlení, další plánuje stavět firma PRE, řekl radní Prahy pro majetek Jan
Chabr (TOP 09). Nyní je podle něj v metropoli asi
250 veřejných elektronabíječek. Pražský dopravní
podnik také plánuje vypsat tendr na nákup elektrobusů a buduje pro ně infrastrukturu.
Špioni ve službách Číny?
Zaměstnanci české pobočky čínské telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují
citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní
jednání. Získané informace také probírají s lidmi
z čínského velvyslanectví. Český rozhlas Radiožurnál to řekli dva bývalí zaměstnanci firmy. Ti
v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech

klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Huawei obvinění odmítá.
Peníze jsou a investiční příležitosti také
Počet společností prodaných v roce 2018 na českém trhu kapitálových investic soukromého kapitálu byl loni proti roku 2017 zhruba dvojnásobný.
Objem nových peněz od investorů, tedy fundraising, dosáhl 5,1 mld. Kč, nejvíce za posledních
11 let. Loni se zároveň uskutečnilo méně nových
investic než v roce 2017. Vyplývá to ze společné zprávy společnosti Deloitte a Czech Private
Equity & Venture Capital Association.
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Realitní fondy pod drobnohledem aneb
když chcete investovat do realit
S neustále rostoucími cenami bytů a tvrdšími
podmínkami regulace hypotečních úvěrů zbývá
v podstatě jediná varianta, pokud chce dnes
někdo investovat do nemovitostí, a to jsou nemovitostní fondy. Podívali jsme se na jejich stav
v půli roku 2019. VÍCE ZDE
Relativita dluhového kritéria v EU.
Před 18 lety ho nesplňovaly tři země. A nyní?
Podíl veřejného dluhu na HDP podle maastrichtských kritérií nesmí překročit 60 procent. Jenže
u zemí platících eurem toto pravidlo až zas tak
dodržované není. Na konci prvního čtvrtletí překonalo vládní zadlužení zemí eurozóny poprvé
v historii deset bilionů eur. VÍCE ZDE
Americké Idaho v roce 1961: první tři civilní
oběti jaderných reaktorů
SERIÁL Jaderné havárie, 3. díl: Zřejmě nekontrolované vnesení velké reaktivity do aktivní zóny způsobilo přehřátí reaktoru a výbuch vzniklé páry,
který zapříčinil smrt tří členů obsluhy. Pojďme si
přiblížit detaily nehody, k níž došlo v americkém
Idahu před skoro 60 lety. VÍCE ZDE
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