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V neděli 21. června 2020 se v Topičově salonu na Národní třídě uskuteční
mimořádná aukce českého a zahraničního moderního umění organizovaná
společností Art Consulting Výstava je již nyní k vidění na adrese Národní třída 9, 110
00 Praha 1. Těšit se můžete na díla předních českých autorů, jakými jsou například
Josef Bolf, Irena Dědičová, Bedřich Feigl, Kamil Lhoták, Milada Marešová nebo
Alena Kučerová, stejně tak i zahraničních, mezi které se řadí třeba Franco
Costalonga, Hella Guth, André Lhote nebo Jan Maarten Voskuil a mnoho dalších.
Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.

Stříbro již tisíce let nebylo levnější
Drahé kovy v čele se zlatem a stříbrem byly již dávno před naším letopočtem
předmětem a prostředkem směny. Postupně se ustálilo, že díl zlata stál zhruba 1020 stejně velkých (těžkých) dílů stříbra. Během 20. století se pak tento poměr usadil
v rozmezí 50-80 dílů (uncí) stříbra za jeden díl zlata. Na takové hodnoty se ale nyní
stříbro dívá z uctivé vzdálenosti.
Jakmile se poměr ceny zlata a stříbra vymanil z rozmezí 50-80, došlo poměrně
rychle ke korekci cen a návratu poměru do tohoto pásma. V posledních týdnech
tento poměr vystřelil až do blízkosti 120, což byl rekord doslova tisíciletý.
Pokud by historie měla být alespoň nepatrným vodítkem pro odhad budoucího
vývoje, zlato by vyjádřeno ve stříbře (poměr jejich cen není ničím jiným) mělo
zlevnit. K tomu vedou dvě základní cesty, a sice zlevnění zlata a zdražení stříbra,
respektive větší zlevnění zlata než stříbra nebo výraznější zdražení stříbra než zlata.
Na poměr cen zlata nabízí například chicagská burza future kontrakt, nákup tohoto
cenného papíru je ale poměrně složitý a obchodování s ním nepříliš likvidní. Sázka
na nějaký výrazný propad cen zlata se v současnosti, kdy na trzích panuje velká
nejistota a centrální banky tisknou peníze ve velkém, také nejeví jako nejvhodnější
cesta.
Reálné, hmatatelné investice, jako jsou fyzické stříbro nebo zlato, jsou historicky
vhodnou ochranou před dopady masivního nárůstu peněžní zásoby. Podobně
vhodně se v současnosti jeví samozřejmě i dobře vedené firmy, zemědělská půda
a další typy investic.
Vůči peněžní zásobě není nyní zlato nijak předražené. V důsledku aktuálních
masivních dodávek peněz do ekonomiky by proto zlato mohlo dále zdražovat.

Ropa zdražuje kvůli uvolňování opatření proti koronaviru
Ceny ropy se zvyšují, protože stále více zemí zmírňuje opatření proti šíření koronaviru,
která těžce zasáhla ekonomickou aktivitu. Severomořská ropa Brent si kolem 16:00
SELČ připisovala 1,6 procenta na 29,94 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI
vykazovala nárůst o tři procenta na 24,25 dolaru za barel.

Největší propad od poslední krize: česká ekonomika v
prvním čtvrtletí klesla o 2,2 procenta
V prvních třech měsících letošního roku klesla česká ekonomika meziročně o 2,2
procenta a mezičtvrtletně o 3,6 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého
domácího produktu (HDP), který vydal Český statistický úřad. Výsledky výrazně ovlivnila
celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření.
„Kromě významného snížení zahraniční poptávky se propadly i podnikové investice a
negativní vývoj ekonomiky byl ovlivněn také nižší spotřebou domácností,“ uvedl
ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Pokles tvorby hrubé přidané hodnoty byl v letošním prvním čtvrtletí podle statistiků
nejvíce ovlivněn vývojem ve zpracovatelském průmyslu a v obchodu, dopravě,
ubytování a pohostinství. Analytici kvůli zavedení omezení spojených s šířením
koronaviru v polovině března podobný vývoj očekávali. V posledním čtvrtletí
loňského roku HDP dosáhl meziročního růstu o dvě procenta a mezičtvrtletně stoupl
o půl procenta.
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v televizi CNN Prima News uvedl, že pokles
potrdil očekávání národní banky. Současná krize je podle něj kvalitativně úplně jiná
než ta v roce 2009. „Toto je zvláštní krize, která narušuje poptávku i nabídku.
Nemáme zkušenost s takovým typem krize, takže tím je to také zvláštní,“ uvedl.
Dodal, že se česká ekonomika rozhodně nedostane na úroveň roku 2019 ani na konci
příštího roku.
Předběžný odhad prozatím nespecifikuje detaily vývoje HDP, bližší strukturu zveřejní
ČSÚ na začátku června. Reality a stavebnictví Start největšího developerského
projektu v centru Prahy je na obzoru Vláda kvůli koronaviru v polovině března
postupně přijala řadu opatření, kterými omezila volný pohyb a cestování, sdružování,
podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity. Některé firmy kvůli tomu
zavřely provoz, jiným podnikům naopak chyběli zaměstnanci třeba i kvůli uzavřeným
hranicím.
Nyní se opatření kvůli příznivé epidemiologické situaci postupně uvolňují. V pondělí se
otevřely například obchodní domy, zahrádky restaurací nebo kadeřnictví, povolena
byla mezinárodní přeprava. Další vlna uvolňování má následovat 25. května, kdy
například otevřou hotely a restaurace.

Uvolňování opatření proti koronaviru vyvolává naděje na oživení poptávky po pohonných
hmotách. Ceny ropy nyní podporuje rovněž dohoda Organizace zemí vyvážejících ropu
(OPEC) a jejích spojenců o snížení těžby. Na trhu nicméně podle analytika Jasona
Gammela ze společnosti Jefferies nadále panuje výrazný převis nabídky nad poptávkou.
Kartel OPEC a jeho spojenci se minulý měsíc dohodli, že od začátku května sníží těžbu o
9,7 milionu barelů denně. Produkci ropy nyní kvůli poklesu cen omezují také těžaři v
Severní Americe, upozornila agentura Reuters.
Údaje amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) nicméně ukázaly, že
zásoby ropy ve Spojených státech se minulý týden zvýšily o 4,6 milionu barelů. Nárůst
tak zaznamenaly již patnáctý týden za sebou.
(zdroj: ihned, idnes, aktuálně)
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