NOVINKY
Aktuálně
Obchod za 915 miliard. Hongkongská burza chce
převzít londýnskou Stock Exchange
Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX)
podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6
miliardy liber (zhruba 915 miliard korun). Oznámila to podle agentury Reuters firma.
Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.
Podle HKEX by spojení svedlo dohromady „největší a nejdůležitější finanční centra v
Asii a Evropě“. „Spojení HKEX a LSE redefinuje globální kapitálové trhy,“ uvedl výkonný
ředitel HKEX Charles Li. „Oba subjekty společně vytvoří vedoucí světovou burzovní
společnost pokrývající Asii, Evropu a Spojené státy,“ dodal. Akcionáři LSE by podle
podmínek nabídky za každou svou akcii obdrželi 20,45 libry v hotovosti a 2,495 akcie
HKEX. Nabídka tak zahrnuje prémii 23 procent k úterní závěrečné ceně akcií LSE. Je
však podmíněna tím, že se neuskuteční dohoda LSE o převzetí poskytovatele
finančních informací Refinitiv za 27 miliard dolarů (633 miliard korun). LSE v reakci na
oznámení HKEX uvedla, že je stále odhodlána převzetí společnosti Refinitiv uskutečnit.
Firma Refinitiv se vyjádřit odmítla, napsala agentura Reuters.
Akcie společnosti LSE na zprávu o nabídce na převzetí zareagovaly nárůstem o zhruba
17 procent, později však o velkou část zisků přišly. Kolem 14:00 si tak připisovaly
necelých pět procent. Nabídka na převzetí LSE přichází v době, kdy se Británie chystá
opustit Evropskou unii, což vyvolává obavy z oslabení pozice britského finančního
sektoru.
O převzetí LSE se v minulosti pokoušela německá burzovní společnost Deutsche Börse,
její úsilí však narazilo na odpor ze strany politiků a regulátorů. Hongkongská vláda,
která patří mezi největší akcionáře HKEX, již dala najevo, že nabídku podporuje. „Vláda
je ráda, že HKEX se snaží posílit své klíčové aktivity a usiluje o mezinárodní expanzi v
souladu se svým strategickým plánem,“ uvedl mluvčí vlády.

Bublina brzy splaskne. Investor, který předpověděl krizi
2008, opět varuje
Finančníci každý den lijí peníze do stovek firem, do kterých by se investovat nemělo,
tvrdí americký investor Michael Burry. Podle něj je v současnosti situace stejná jako v
roce 2008 těsně před začátkem finanční krize. Ta ho proslavila díky správné
předpovědi „splasknutí hypoteční bubliny“. Burry tehdy vydělal miliardy dolarů.
Problém je podle Burryho v tzv. pasivních investicích. Portfolia indexových fondů, do
kterých lidé investují, totiž obsahují vedle silných hráčů i firmy, do nichž by se podle
části investorů vůbec investovat nemělo. Fondy nakupují ty akcie, které mají dobrou
tržní hodnotu – čím vyšší je tedy hodnota akcií firmy, tím víc je fondy kupují. Tím, že
fond akcie koupí, však ve výsledku navýší jejich hodnotu. Čím vyšší je hodnota, tím
víc akcie dané firmy kupuje. Indexové fondy se tak mohou dostat do smyčky, která v
podstatě pohání sama sebe.
Na rizika takových investic upozorňují mnozí analytici. Burry tvrdí, že se smyčka kolem
indexových fondů začíná utahovat. Pasivní investice v současnosti podle televize CNBC
tvoří více než polovinu všech pohybů na akciovém trhu. Celkový kapitál pasivních
fondů se vyšplhal na 3 biliony dolarů (přes 69,5 bilionu korun). Někteří analytici zájem
o ně označují za mánii.
Podle Burryho současná situace nemůže dopadnout dobře. „Je to stejné, jako to, co
vedlo ke krachu v roce 2008,“ řekl. Kdy přesně má ke splasknutí bubliny dojít, však
neví. Až to nastane, nejlépe na tom podle něj budou burzovní indexy v Japonsku. Na
rozdíl od evropských či amerických trhů totiž tamní největší burzovně
obchodovatelné fondy z velké části vlastní japonská centrální banka. Velká část
tamních společností se navíc soustředí na vývoj moderních technologií, jimž Burry
podle vlastních slov věří.
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Chytej CO2, budeš odměněn. Němečtí liberálové chtějí
lidem platit kryptoměnou za odsávání emisí
Německá liberální Svobodná demokratická strana (FDP) navrhla v rámci debaty o
klimatické politice země revoluční koncept, který má podpořit dosažení cíle negativní
uhlíkové bilance. Lidé, kteří budou zachytávat oxid uhličitý z okolní atmosféry, mají být
odměňováni, a to novou kryptoměnou.
FDP představila radikální koncept boje s emisemi skleníkových plynů. Němečtí liberální
politici tvrdí, že dosud ve světě neexistuje obchodní model, který by odměňoval ty, kteří
začnou pomocí technologie Direct Air Capture přímo z okolního vzduchu zachytávat
oxid uhličitý. Odsávání CO2, jež povede ke snižování koncentrace skleníkových plynů v
atmosféře, má být výnosným byznysem. „Těžaři uhlíku“ by měli být odměněni nově
vytvořenou digitální měnou. Účelem je odměnit aktivní ochranu klimatu a zároveň
podpořit vynalézavost a inovace.
Název kryptoměny arbil vychází z latinského slova pro strom arbor. Právě stromy mají
velký potenciál v pohlcování oxidu uhličitého. Platby v nové kryptoměně by mohly
doplňovat současný systém emisních povolenek. Tuna vypouštěného CO2 se aktuálně
obchoduje za 26 eur (670 korun). Cena jednoho arbilu by měla podle německých
liberálů kopírovat cenu emisních povolenek. Technologie blockchain má navíc zamezit
případným podvodům, protože bude možné sledovat historii transakcí.
Nápad pozitivně hodnotí Oliver Geden z organizace Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP), protože dosud se v klimatické politice takovém řešení prakticky neobjevilo,
daleko více se hovoří o zavádění uhlíkové daně. FDP zdůrazňuje, že bez zapojení
průmyslu do ochrany klimatu není možné dosáhnout výraznějšího pokroku. „Musíme
do systému zapojit aktéry, kteří jsou podezřívání, že stojí za globálními klimatickými
problémy,“ zdůraznil David Wortmann z berlínské poradenské firmy DWR eco.
Finanční odměna pro firmy a investory má značně urychlit inovace, jež reálně sníží
produkci skleníkových plynů, je přesvědčen Wortmann.

Češi se podílejí na revolučních hodinkách: nošením se nabíjejí
a těží kryproměnu
Češi pracují na švýcarských hodinkách, které by měly vyrábět vlastní kryptoměnu. Řeč je
o chytrých hodinkách Sequent – SuperCharger. Půjde o chytré hodinky, které se budou
nabíjet kineticky tím, že je člověk nosí na ruce. Právě pohybem budou vyrábět i takzvané
„SQ mince“, tedy kryptoměnu, která by měla nabídnout finanční výhody a slevy
například pro zdravotnické služby a produkty.
„Měna se bude jmenovat Sequent Token,“ říká provozní šéf Sequentu Václav Vlk.
„Výměna kryptoměny za peníze bude možná, pokud firma sežene burzovní platformu, se
kterou by spolupracovala,“ doplňuje Vlk. Společnost zároveň zkoumá i možnosti, že by
hodinky mohly sloužit jako peněženka i pro jiné kryptoměny.
Společnost své zákazníky láká také na zelenou notu. Tím, že se hodinky nabíjí pohybem,
snižují údajně uhlíkovou stopu, protože se tak šetří miliony baterií ročně. Zařízení jsou
pak vyrobena z recyklovaného plastového odpadu z oceánů. Hodinky by pak měly přijít
na trh v lednu příštího roku, jejich cena bude začínat na 179 dolarech (4200 korun).
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