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Dražší ropa a plyn vyženou letos inflaci víc
než nad deset procent, tvrdí Petr Král z ČNB
Dramatické zdražování v Česku je zčásti dílem chamtivých domácích
obchodníků a naivních spotřebitelů, kteří jsou ochotni odkývat prodejcům s
úsměvem jakékoli ceny. Celá řada dováženého zboží totiž putuje do Česka za
obdobné ceny jako dříve, a inflace tak prakticky vzniká až na české půdě.
„Takový svět, ve kterém každý akceptuje, že je úplně normální zvyšovat ceny, ten
se nám nelíbí, to není dobrá cesta. A proto říkáme: všímejte si signálů, které
povedou ve finále v kolektivním vědomí ke zchlazení inflačních očekávání, a tím
i inflace," uvádí Petr Král, šéf sekce, která připravuje východiska pro měnové
rozhodování bankovní rady ČNB.

Rozkolísané ceny paliv na světových trzích postupně prodražují i leteckou
dopravu. Důsledkem toho jsou stoupající ceny letenek, které hlavně na
dálkových linkách zdražily v posledních týdnech v průměru o deset až 20
procent.

Aukce současného umění na pomoc
Ukrajině vynesla přibližně osm
milionů korun

Bitcoin vystoupal nad 47.000 dolarů, je nejvýše od
začátku ledna
Londýn - Nejznámější kryptoměna bitcoin vystoupala nad 47.000 dolarů (1,16
milionu Kč), je nejvýše od začátku ledna. Obdobně posiluje i ethereum. Od
letošního minima ze 24. ledna si bitcoin připisuje přes 40 procent.

Pořadatelé z Bold Gallery, Trafo Gallery, The Chemistry Gallery a Centra
současného umění DOX výtěžek z aukce děl více než stovky umělců
věnovali na sbírku SOS Ukrajina Člověka v tísni. Vybraných 40 děl dnes
vydražili v zaplněné galerii Centra současného umění DOX, zbylé bylo
možné získat při on-line aukci.

Kolem 11:00 SELČ si bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk připisoval
5,4 procenta na 47.057 dolarů. Během seance vystoupal nad 47.500 dolarů.
Druhá největší kryptoměna ethereum ve stejnou dobu stoupala o 5,7 procenta
na 3324 dolarů.

Dražitelem v Doxu byl tentokrát Milan Dospěl, kterého doprovázela
herečka Hana Vagnerová. Podle zástupců Člověka v tísni by vybraná
částka měla stačit na téměř deset kamionů humanitární pomoci. „Umění
má mnoho pozitivních funkcí. Tentokrát spojilo nejen nás galeristy a
velkou skupinu umělců, ale doufáme i naše společné podporovatele.
Díky tomu přispějeme Ukrajině tím, co umíme nejlépe. S obdivem k
tomu něco dokázat, a ne něco ničit,“ uvedla za iniciativu Umění pro
Ukrajinu Blanka Čermáková z Trafo Gallery.

Výraznější růst bitcoinu brzdí mimo jiné skutečnost, že americká centrální
banka (Fed) a další centrální banky začaly zpřísňovat svou měnovou politiku,
kterou dříve rozvolnily kvůli dopadům pandemie. Toto zpřísňování mimo jiné
znamená, že do rizikovějších aktiv, tedy i do kryptoměn, směřuje méně peněz,
připomněla agentura Bloomberg.

Češi zachraňují své úspory. Zlaté slitky jsou
osvobozené od DPH

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu
oznámil, že Rusko už za plyn určený pro
Evropu nebude brát eura ani dolary a
platby se chystá požadovat v rublech

Na koupi domu či bytu nemají, ale o své úspory nechtějí přijít. Češi si jako
pojistku proti extrémní inflaci čím dál častěji volí zlato. Sice jim nevydělá, ale v
delším čase alespoň drží hodnotu a je odolné vůči výkyvům na trhu.
Válka na Ukrajině, vysoká inflace a s tím spojené obavy ze znehodnocení úspor
zvyšují poptávku po zlatých cihličkách a mincích. Zároveň na trzích roste i cena
drahého kovu, jež v pondělí poprvé od léta předminulého roku překonala hranici
dvou tisíc dolarů a v porovnání se začátkem roku je vyšší zhruba o devět
procent. Zlato bývá klasicky považováno za bezpečný důvod pro období
geopolitické a ekonomické nejistoty. Zvýšený zájem o drahý kov sledují i
tuzemští prodejci.

Opatření by se podle šéfa Kremlu týkalo zemí, které Rusko považuje za
nepřátelské a které proti němu zavádějí tvrdé ekonomické sankce. Patří mezi ně
země EU, USA, Velká Británie, Japonsko, Kanada, Norsko, Singapur, Jižní Korea,
Švýcarsko a Ukrajina.
Německý ministr hospodářství Robert Habeck tvrdí, že ruský požadavek
představuje porušení smlouvy.

Další vývoj ceny zlata a zájmu o ně bude přinejmenším v nejbližší době záviset
na dění na Ukrajině. „Aktuálně investoři přistupují ke zlatu jako k bezpečnému
přístavu a zvýšený zájem tlačí cenu drahých kovů nahoru,“ uvedl portfolio
manažer Generali Investments CEE Patrik Hudec.

Serveru Der Tagesspiegel napsal, že němečtí dodavatelé plynu reagovali nejistě,
protože smlouvy mají měnovou doložku, která počítá s platbou v dolarech nebo
eurech. „Toto je eskalace ekonomické války,“ řekl agentuře Reuters Jens Südekum,
profesor Institutu pro hospodářskou soutěž na univerzitě v Düsseldorfu.

Hypotéku po zpřísnění podmínek nedostanou až
desítky procent žadatelů
Zvýšení úrokových sazeb ČNB se promítne do dalšího zdražení hypotečních
úvěrů, což povede k jejich nižší dostupnosti a snížení průměrného úvěru, míní
šéfredaktor portálu Poradci-sobě.cz Petr Zámečník. To se podle něj projeví i na
realitním trhu, kde odpadne část poptávky od domácností, které k nákupu bytu
či rodinného domu potřebují hypotéku. Tím se sníží tlak na růst cen, dodal.
Banky v Česku loni poskytly hypotéky za rekordních 430 miliard korun, což bylo
o 69 % více než v roce 2020. Poptávku po bydlení hnaly nahoru především nízké
úrokové sazby a obava z jejich zvyšování.

Rostoucí ceny energií mohou Česko dostat do
stagflace
Vyšší inflace, rostoucí nezaměstnanost a pokles ekonomiky. Tento ekonomický
démon jménem stagflace kombinuje obvykle vzájemně neslučitelný růst cen s
recesí. Jev je to ekonomicky vzácný, v moderní historii jsme ho viděli jen jednou,
před padesáti lety, ale o to nebezpečnější.
Skutečným rizikem pro vznik stagflace jsou rapidně rostoucí ceny energií tažené
nejen geopolitickými změnami. Podobnost se situací po ropné krizi v
sedmdesátých letech je více než nápadná.

Zdroje: Investiční web, České noviny, E15, Forbes, dox.cz
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