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„Vzhledem k tomu, že politické předpoklady a základy pro partnerství mezi oběma městy již neexistují, město Peking s okamžitým účinkem vypovídá sesterské partnerství s hlavním městem Prahou a pozastaví s ním
veškeré oficiální styky.“ 							
vyjádření kanceláře pro mezinárodní záležitosti pekingského magistrátu v reakci na obdobný krok Prahy

Milé čtenářky, milí čtenáři,
zdá se, že Čína nezažívá zrovna dobré časy,
i když na vyjádření jejích představitelů to není
vůbec znát. Včetně jejich pocitu, že do čínských
záležitostí nikdo nemá co strkat nos. Vždyť v první řadě jde o peníze – ty čínské. Mám na mysli
nevinný tweet generálního manažera týmu NBA
Houston Rockets Daryla Moreyho, kterým podpořil protestující v Hongkongu. Co na tom, že
o chvíli později byl tweet smazán, reakce říše středu byla okamžitá. Kromě diplomatické pře došlo
i na zrušení přenosů přípravných zápasů NBA
v čínské státní televizi a omezení propagačních
akcí ligy. Otázka je, kolik tenhle špás bude stát řečí
peněz. Své by si k tomu mohla říct i Praha, která
je s Pekingem také na kordy, což zatím odnáší
„pražská“ kulturní tělesa, ale dle nedávného vyjádření čínské ambasády může být hůř. Taky máte
pocit, že se Čína občas chová dle slov Švejka
„zabili jste nám strejčka, tak tady máte přes držku“? Byť zde nejde o atentát, ale jen o pár slov.
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

ČEZ přiškrtí své uhelné zdroje
Největší tuzemský výrobce energie z uhlí ČEZ představil plán, jak chce utlumit jeho spalování. Do roku 2040 chce ČEZ odstavit
většinu svých uhelných zdrojů. Jejich instalovaný výkon klesne z dnešních 6,2 gigawattu (GW) na 0,7 GW, což je výkon nového
bloku v elektrárně Ledvice. Ředitel divize klasická energetika ČEZ Ladislav Štěpánek řekl, že z trojice nových nebo obnovených
severočeských hnědouhelných elektráren Ledvice, Tušimice a Prunéřov počítá firma s nejdelším provozem právě u Ledvic. Dvouletý zkušební provoz nového bloku hnědouhelné elektrárny tam začal v listopadu 2017.

Vývoj instalovaného výkonu uhelných bloků Skupiny ČEZ v ČR
Od roku 2018 do roku 2040, údaje za roky 2020 až 2040 ukazují předpokládaný vývoj, v gigawattech (GW).
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Nejzajímavější události týdne
A jak to vidíte vy?
Současnou ekonomickou situaci Česka hodnotilo
v září kladně 52 % lidí. Podíl se tak vrátil na
nejvyšší úroveň od roku 1999, kdy Centrum pro
výzkum veřejného mínění začalo tuto statistiku
zjišťovat. Stejně příznivé hodnocení Češi uvedli už letos v lednu, během dalších měsíců ale
podíl pozitivních hlasů klesl až ke 45 %. Zhruba
pro třetinu lidí není ekonomická situace země ani
dobrá, ani špatná.
E-cigarety v Česku expandují
Český trh e-cigaret se výrazně rozmnoží. Na trh
vstupuje firma Juul Labs, jeden z hlavních amerických producentů. Kromě Juulu bude dalším
přírůstkem v nabídce značka Blu, kterou uvádí
firma Imperial Brands (dříve Imperial Tobacco),
jež stojí za značkami cigaret Davidoff, West,
Winston nebo Gauloises. A už v srpnu na český
trh vstoupila společnost Japan Tobacco International s produktem Logic. Bezdýmná „cigareta“ IQOS společnosti Philip Morris ČR tak dostane nové konkurenty.
Budou velcí platit více?
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) navrhla změny v mezinárodních daňových pravidlech, které by vládám zajistily větší
pravomoci při zdaňování nadnárodních společností, zejména technologických gigantů, jako
jsou americké firmy Google, Apple či Facebook.
Nadnárodní společnosti by podle návrhu měly
platit větší daně v zemích, kde prodávají své produkty a vytvářejí zisky. V současnosti nadnárodní
podniky často platí většinu daní v zemích, kde
mají ústředí.
Tak ještě ty ceny…
Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce srpna stavbu 7 818 bytů v bytových domech, meziročně o 57,3 % více. Tempo růstu se snížilo ze 70 %

na konci července. Nejvíce jich bylo v Praze, kde
počet zahájených staveb stoupl o 84 %. Rodinných
domů se začalo stavět o 2,1 % více než před rokem, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.
VW posílil pozici Škody v Indii
Automobilový koncern Volkswagen bude v Indii
působit pod jednotnou firmou. Sjednocením firem zabývajících se výrobou a prodejem osobních vozů Volkswagen India, Volkswagen Group
Sales India a Škoda Auto India vznikla Škoda
Auto Volkswagen India. Jednatelem firmy je Gurpratap Bopara. Spojení firem umožní efektivnější
využití spolupráce na důležitém růstovém trhu,
uvedla česká automobilka.
Mohou za to nízké sazby?
Britská banka HSBC Holdings se ve snaze snížit
náklady chystá propustit až deset tisíc zaměstnanců, zejména těch vysoce placených. Informoval
o tom list The Financial Times s odvoláním na dva
obeznámené zdroje. Agentura Bloomberg plán
prozatímního generálního ředitele Noela Quinna
označila za výrazné snížení pracovní síly, má jít
o čtyři procenta z bezmála 238 000 zaměstnanců. Pracovní sílu v řádu tisíců snižují i další evropské
banky, například Deutsche Bank, Société Générale či Barclays, připomněla agentura Bloomberg.
Facebooková libra ztrácí partnery
Americká platební platforma PayPal se rozhodla
odejít z asociace, která má spravovat plánovanou digitální měnu internetové společnosti Facebook. Uvedla, že se hodlá soustředit na vlastní
aktivity. List The Wall Street Journal rovněž nedávno s odvoláním na své zdroje uvedl, že vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard a další
finanční partneři po negativních vyjádřeních vlád
v USA a Evropě přehodnocují své zapojení do
projektu. Obávají se totiž, že se dostanou pod
drobnohled regulačních úřadů.
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Příměří, nebo ještě ne?
Nejvyšší obchodní vyjednavači Spojených států
a Číny se poprvé od července setkali, aby se
pokusili najít cestu k ukončení obchodní války
mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Informuje o tom agentura Reuters. Otázka je, jak
se na atmosféře rozhovorů projeví pondělní rozhodnutí amerického ministerstva obchodu zavést
sankce proti 28 čínským bezpečnostním úřadům
i komerčním podnikům kvůli jejich podílu na porušování práv muslimské menšiny Ujgurů.

Doporučujeme z Peak.cz
Opravdu se máme v Česku tak skvěle,
jak o nás tvrdí premiér Babiš i jiní?
České republice se daří dobře a dobře se jí povede i dál, řekl na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně premiér Andrej Babiš (ANO). To
ostatně potvrzují i některé nezávislé studie nebo
zvýšený rating agentury Moody’s. Ale opravdu
to tak je? Kde jsou slabé stránky Česka i regionu
střední a východní Evropy? VÍCE ZDE
Premianty jsou CETV a Avast. Akcie na
pražské burze mají za sebou tři čtvrtletí
Investujete do českých akcií pražské burzy. Pojďme se ohlédnout za výkonem BCPP v prvních
třech kvartálech v porovnání s dalšími akciovými
indexy. A také si představíme premianty i propadlíky pražského burzovního parketu. VÍCE ZDE
Proč nefunguje měnová politika? Jedním
z důvodů je neřízená střela jménem dolar
Rok 2019 si budou investoři pamatovat jako začátek konce největšího měnového experimentu
v historii. Měnová politika se dostala na závěr
své dlouhé cesty, která končí jejím selháním.
Důvodem je podle hlavního ekonoma Saxo
Bank Steena Jakobsena příliš silný kurz dolaru.
VÍCE ZDE
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