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Zpátky do kryptopravěku. Bitcoin hraje nejslabší
tržní part za poslední čtyři roky.
Pozice bitcoinu na trhu se vrací do kryptoměnového pravěku roku 2018.
V závěru srpna totiž podíl stále ještě nejvýznamnější virtuální měny na
celém kryptotrhu klesl na obdobnou úroveň jako v létě před čtyřmi lety.
Přitom tehdy stál bitcoin pouhou třetinu své současné ceny. Zatímco
ještě na počátku letošního léta šplhala váha bitcoinu k polovině hodnoty
globálního kryptotrhu, na konci letošních prázdnin hodnota všech
bitcoinů v oběhu jen mírně přesahuje 39 procent a během celého léta
trendově klesá. Pozice bitcoinu odráží investorskou deziluzi, měna prý
selhala ve většině rolí, které jí burziáni přisuzovali. (E15, 2022)
Dle ekonoma Cyrrusu Tomáše Pfeilera je letošní rok důkazem, že
nejznámější kryptoměna Bitcoin nefunguje ani jako uchovatel hodnoty,
ani jako protiinflační pojistka (E15, 2022).

Podílové fondy letos vesměs prodělávají,
akciové ztratily téměř 13 procent
"Většina podílových fondů letos stále prodělává, akciové fondy ztratily do
konce července téměř 13 procent, dluhopisové fondy 12 procent a fondy
peněžního trhu 3,4 procenta. Naopak komoditní fondy se zhodnotily o
60,5 procenta a realitní fondy o 3,6 procenta. Vyplývá to z aktuálního
Broker Consulting Indexu podílových fondů za červenec, který má ČTK k
dispozici." (ČTK, 2022)
Analytik Broker Consulting Martin Novák uvedl: "Na trzích stále panuje
nejistota, bouřlivou situaci na Ukrajině sice akciové trhy z části
akceptovaly, ale opět se začíná mluvit o nárůstu nakažených ve spojení s
covidem, což přináší určité riziko propuknutí další vlny tohoto
onemocnění. Ekonomiku navíc stále ovlivňuje inflace a s ní spojené
zvyšování úrokových sazeb, které tvrdě zasáhly dluhopisový trh." (ČTK,
2022)
Výraznějšímu propadu od začátku roku čelily dluhopisové fondy, a to o
téměř 12 procent. Na druhou stranu však vzrostly výnosy do splatnosti,
které přilákaly velké množství nových investorů, poptávající
konzervativnější typ investice. Meziměsíčně dluhopisy zaznamenaly růst
o 3,1 procenta a dle expertů mají dluhopisové fondy dobrý výhled do
budoucna. (ČTK, 2022)
Akcie v červenci přidaly 5,34 procenta. Tuto skutečnost odborníci na
investice interpretují jako pravděpodobně částečné zpomalení korekce.
Prozatímní růst hodnot je zřejmý i u fondů peněžního trhu a komodit, ty
vzrostly na více než dvě procenta. Celkově tak od začátku roku vykázaly
komodity nárůst o 60,5 procenta. Mírný pokles eviduje index pouze u
nemovitostí (o minus 1,36 procenta). Ty se přesto pohybují v kladných
číslech i v ekonomicky nepříznivé době. (ČTK, 2022)

Lidem s končící fixací vyskočí ceny energií
až čtyřnásobně

Zájem Čechů o nemovitosti v cizině rychle roste.
Chtějí investici i chatu u moře
Dle realitních kanceláří mají Češi čím dál tím větší zájem o nemovitosti v
cizině, převážně u moře či v dovolenkových destinacích. Impulzem je
podle nich nejenom růst cen v tuzemsku, ale i budoucí zhodnocení
úspor. Nejžádanějšími regiony jsou Chorvatsko, Španělsko, Itálie i Řecko.
(Právo, 2022)
„Ano, koupě nemovitosti v zahraničí je dobrým způsobem, jak nyní
naložit s úsporami. Na hypotéku ovšem reality nyní kupovat
nedoporučuji, protože úroky v Česku i v řadě dalších zemí už od příštího
roku půjdou dolů. Pro Čechy dává největší smysl pořídit nemovitost v
Chorvatsku,“ řekl Novinkám ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Na realitních portálech je široká nabídka. Například dle serveru sreality.cz
je k dispozici čtyřicetimetrový byt v chorvatské Vodici již za dva miliony
korun. V chorvatském Karlobagu je k mání byt o velikost 2+1 již za 1,6
milionu korun.

Gazprom varoval, že ceny plynu v Evropě
mohou v zimě vzrůst o dalších 60 procent
Ruská státní plynárenská společnost Gazprom varovala, že ceny plynu v
Evropě se mohou v zimě zvýšit o dalších 60 procent na více než 4000
dolarů (96.713 Kč) za 1000 metrů krychlových. Vývoz a produkce
samotného Gazpromu přitom klesá vinou západních sankcí uvalených
na Rusko za vojenskou invazi na Ukrajinu. Informovala o tom dnes
agentura Reuters. (ČTK, 2022)
Hlavním dodavatelem plynu do Evropy je právě Rusko. Dodávky z Ruska
jsou letos ale slabší, protože po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu
nastal spor o turbíny, které jsou součástí plynovodu Nord Stream 1, a další
plynovod Nord Stream 2 nebyl kvůli invazi ani spuštěn. Ceny plynu proto
v reakci raketově vzrostly. (ČTK, 2022)

U domácností, kterým bude končit fixace cen elektřiny či plynu, se
očekává vysoký cenový nárůst. Ceny energií totiž během posledních
dvou až tří let, na které lidé mohli fixace sjednat, dramaticky narostly. Ze
dne na den tak těmto zákazníkům stoupnou zálohy až na
několikanásobek toho, co platili doposud. (Novinky, 2022)
Domácnosti s roční spotřebou plynu 1800 kubíků zaplatili s fixací v
přechozích letech 20-25 tisíc korun. Po skončení fixace je čeká roční
útrata pohybující se v rozmezí 70-85 tisíc korun.
Nárůstu cen čelí i elektřina. Před dvěma lety se s nejběžnější sazbou
D02d platilo za kWh kolem 4 korun. Nyní se proud pohybuje zhruba na
dvojnásobně vyšší ceně. Třeba u tříleté fixace u ČEZ v srpnu 2019 činila
cena za kWh 4,12 Kč, u fixace od srpna letošního roku je to již 8,17 Kč.
(Právo, 2022)
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