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Aktuálně
Necháváte peníze na bankovních účtech? Nemá to smysl, tvrdí
analytici
Spolu s ekonomikou roste i objem peněz domácností
na běžných účtech u bank. Češi mají nejvíce peněz na
běžných účtech a nabízí se otázka, jestli jich tam nemají
zbytečně moc.. O tom, že na běžném i spořicím účtu se
peníze nezhodnocují, média informují setrvale již
několik let. Tuzemské banky nenabízejí spořicí účet,
jehož úrok by, aniž by klient musel splňovat
komplikované podmínky, dokázal pokrýt inflaci a ještě
přidal 15% daň z úroků.

ALTERNATIVE INVESTMENT ADVISORY

Zdoj obrázku: ihned.cz

Z toho lze vyvodit, že peníze v bance se nejenom nezhodnotí, ale naopak inflace z nich
ubírá. Na druhou stranu právě tento fakt čím dál více lidí vede k vyhledávání jiných
příležitostí. A dobrou zprávou je, že pozvolna roste zájem o podílové fondy. Ve srovnání
s bankovními vklady je však objem majetku ve fondech stále relativně malý. Češi i
nadále drží velkou část majetku na bankovních vkladech a v konzervativních nástrojích,
jako jsou transformované penzijní fondy.
Kolektivní investování
Ke konci loňského roku bylo v domácích i zahraničních fondech nabízených v České
republice domácnostmi a institucemi zainvestováno 469,9 miliard korun. V meziročním
srovnání tak došlo k nárůstu majetku ve fondech kolektivního investování o 39,8
miliardy korun. Nárůst objemu pod správou je dán také nárůstem cen na finančních
trzích. Zkrátka ceny akcií a dalších aktiv v posledních letech zaznamenaly svižný růst.

Portugalská asociace pro obnovitelnou energii a ekologické sdružení ZERO uvedly, že
tento milník odráží trend většího využívání zelené energie po desítkách let investic.
Portugalsko je ohledně zavádění obnovitelných zdrojů energie evropským
průkopníkem, napsala agentura AP. Svahy hornatých pobřeží lemují dlouhé řady
větrných elektráren. Podle celoročních statistik ale v podílu obnovitelných zdrojů na
spotřebě z evropských zemí vedou Švédsko, Finsko, Lotyšsko a Rakousko. V Česku je
podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě kolem 15 procent.

Nová stokoruna s Rašínem už má svou tvář. ČNB ukázala návrhy
na pamětní bankovku
Bankovka s Rašínem - prvním ministrem financí samostatného Československa - bude
určena pro sběratelské účely. Česká národní banka už rozhodla, jak bude vypadat nová
stokoruna s Aloisem Rašínem. Bankovku vydá v příštím roce ke stému výročí vzniku
československé měny.
Jde o vůbec první pamětní bankovku, kterou ČNB připravuje. Dosud mohla vydávat
pouze pamětní mince, rozšíření této možnosti o bankovky přináší novela, kterou v
tomto týdnu schválili senátoři.
Soutěž na předložení uměleckého návrhu vypsala ČNB v říjnu 2017. Přihlásilo se patnáct
výtvarníků, kteří předložili celkem 17 grafických návrhů. Vyhodnotila je komise složená
ze zástupců centrální banky, Státní tiskárny cenin a nezávislého grafika (bývalého
vedoucího litografa Státní tiskárny cenin).

Každý, kdo nechce nechat zahálet peníze v bance a zvolí si pro jejich zhodnocení
investování na finančních trzích, má dvě možnosti. Tou první je zřídit si investiční účet u
nějakého obchodníka s cennými papíry a kdo nemá čas nebo znalosti a zkušenosti, měl
by zvolit fondy. Ty jsou vysoce regulované a tudíž bezpečné. Zároveň jsou zpravidla
diverzifikované.

První cenu získal návrh akademické malířky Evy Haškové za "vynikající výtvarnou
úroveň, zvládnutí specifik bankovkové grafiky, výstižný portrét a krásný soulad obou
stran". Druhou cenu obdržel Pavel Hrubý za moderní a netradiční pojetí vzhledu
bankovky. Třetí cenu udělila komise návrhu Zdeňka Netopila za kompoziční řešení a
nápaditý ornament na líci.

Má ještě smysl kupovat nemovitosti, vydělají vůbec?

Rozhodnutí komise už potvrdila bankovní rada ČNB, která také schválila realizaci
bankovky podle vítězného návrhu.

Češi investují ve velkém do nemovitostí. Nakupují byty, domy, komerční objekty a ty
pak pronajímají. Měli by i dál? Při investicido jakéhokoliv aktiva si člověk musí stanovit
očekávání, tedy roční výnos, časovou náročnost a související náklady s údržbou a
provozem daného majetku. Pokud tedy vezmeme za příklad byt v Praze, můžeme
počítat s výnosem 3 až 4 % ročně. Ale pozor: jen v případě, že to funguje tak, jak má a
nájemce má dlouhodobou nájemní smlouvu.
Je jen otázka času, dokdy budou při růstu úrokových sazeb všichni schopni plnit své
závazky. V jeden okamžik se situace změní a na trhu se začne objevovat stále více a více
bytů k prodeji. Současné vysoké ceny jsou hnány velkou poptávkou a menšínabídkou.
Jakmile poptávka ochladne, a to díky rostoucím úrokovým sazbám, a nabídka se rozšíří
o nucené prodeje, tak se růst cen zastaví a začnou pomalu klesat. Tehdy je dobré
kupovat byty, teď rozhodně ne.

Portugalci poprvé pokryli měsíční spotřebu elektřiny z
obnovitelných zdrojů
Portugalsku se v březnu díky příznivému počasí poprvé povedlo pokrýt měsíční
spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Informovala o tom v úterý agentura AP.
Díky deštivému a větrnému počasí produkovaly v březnu vodní a větrné elektrárny
znatelně více elektřiny než obvykle, uvedla portugalská národní energetická společnost
REN. Uhelných elektráren a dovezené elektřiny se užívalo jen příležitostně během
špiček. Celkově v březnu vyrobily zelené zdroje energie přes 103 procent spotřeby v
tomto měsíci

V Praze se dražilo 635 mincí a medailí ze zlata a stříbra.
Podívejte se na největší klenot aukce
Největším a nejvzácnějším klenotem aukce byl Banskoštiavnický zlatník z roku 1878 o
váze šest a půl dukátu. Jde o jediný známý kus, který se kdy objevil na sběratelském
trhu.
Praha - V Praze se uskutečnila aukce unikátní sbírky vzácných mincí a medailí s
vyobrazením císaře Františka Josefa I. Jde o mince a medaile ze vzácných kovů, které
byly vyraženy v různých zemích monarchie během jeho vlády v Rakousku-Uhersku v
letech 1848 až 1916.
Sbírka obsahovala 635 mincí a medailí ve zlatě a stříbře. O aukci byl mezi investory
mimořádný zájem, zúčastnily se jí stovky sběratelů z Evropy, Asie a Ameriky. Mince byly
draženy jednotlivě, jejich celková hodnota dosáhla 114 milionů korun.
Banskoštiavnický zlatník z roku 1878 vydražen za 13,2 milionů korun
Největším a nejvzácnějším klenotem aukce byl banskoštiavnický zlatník z roku 1878 o
váze šest a půl dukátu. Jde o jediný známý kus, který se kdy objevil na sběratelském
trhu.
Jeho vyvolávací cena byla 7,5 milionu korun (300 tisíc eur). Nový vlastník jej vydražil za
13,2 milionů korun. Dosavadní český numismatický aukční rekord však dnes nepadl. Drží
ho extrémně vzácný zlatý svatováclavský desetidukát z roku 1937, který byl loni v dubnu
vydražen za více než 17 milionů korun a stal se tak nejdražší českou mincí.
(zdroj: ihned, echo24, aktuálně,iDNES)
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