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Aktuálně
Kupkův obraz se prodal za 20 milionů
Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta
Edvarda Beneše, datovaný do roku 1907, se na sobotní aukci v Praze prodal za 16
milionů korun. I s aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 19,84 milionů korun. Uvedl to
Miloš Svoboda za pořádající společnost European Arts. Vyvolávací cena byla 15,5
milionu korun.
Kupkova díla patří k nejdražším na českém aukčním trhu, do nedávna držel rekord
českých aukcí jeho obraz Plochy příčné II., který se v květnu v Praze prodal včetně
aukční přirážky za 78 milionů korun. Zhruba před 14 dny se ale dráže prodal obraz
Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha – Pohled z křižovnického kláštera.
Včetně aukční přirážky stál téměř 78,5 milionu Kč, což je tedy nyní český aukční rekord.

Připravte se na ekonomickou katastrofu, varuje Evropu MMF
Mezinárodní měnový fond (MMF) varuje Evropu, aby si připravila nouzové plány pro
případ silného útlumu ekonomiky. Evropské hospodářství čelí více rizikům a měnová
politika už své nástroje vyčerpala, uvedl dnes fond ve svém ekonomickém výhledu
pro Evropu. Odhad růstu ekonomiky regionu ale nechal beze změny na hodnotách
zveřejněných v polovině října.
Varování přichází přesto, že se hospodářství eurozóny ukazuje odolnější, než se
vzhledem ke zpomalování obchodu a výroby očekávalo. Daří se Francii, tedy druhé
největší ekonomice eurozóny, i když Německo jako nejdůležitější země bloku se v
uplynulém čtvrtletí zřejmě propadlo do recese. Zhoršovat se začíná i situace na
německém trhu práce.
Další riziko podle měnového fondu představuje chystaný odchod Británie z Evropské
unie bez dohody. Hrubý domácí produkt (HDP) Spojeného království by v tomto
případě za dva roky klesl o 3,5 procenta, odhaduje MMF. Evropská ekonomika by pak
podle tohoto scénáře oslabila o 0,5 procenta.
Současná slabost obchodu a výroby by se navíc mohla přelít do jiných odvětví především do služeb - rychleji a ve větší míře, než se nyní má za to. Zpráva také varuje
před rychle rostoucími cenami aktiv v některých zemích a zmiňuje výslovně nemovitosti.
Výsledkem by mohlo být, že banky budou zranitelnější vůči šokům typu prudkého
poklesu tolerance k riziku a zpřísnění finančních podmínek
Hospodářský růst v Evropě letos podle odhadu měnového fondu zpomalí na 1,4
procenta z loňských 2,3 procenta. Na příští rok počítá MMF s růstem o 1,8 procenta,
neboť předpokládá, že se vzpamatuje světový obchod. Zatímco tato čísla zůstala beze
změny, upravil MMF o jednu desetinu procentního bodu směrem dolů na 1,3 procenta
odhad letošního růstu rozvinutých zemí Evropy. Rozvíjející se země regionu by si podle
fondu mohly naopak o půl procentního bodu polepšit a vykázat růst o 1,8 procenta.
V případě České republiky, kterou řadí na rozdíl od Maďarska a Polska mezi rozvinuté
evropské země, pak MMF snížil odhad růstu HDP na letošek na 2,5 procenta z
dubnové hodnoty 2,9 procenta. Na příští rok pak fond odhaduje růst českého HDP na
2,6 procenta, což je o jednu desetinu procentního bodu méně, než předpovídal v
dubnu.
Navzdory vedlejším účinkům, jako je zdražování aktiv, ale MMF evropským centrálním
bankám doporučuje, aby pokračovaly v dosavadní uvolněné měnové politice, a
zpomalování ekonomiky tak zbrzdily. Podle agentury Bloomberg může zpráva posloužit
jako argument Evropské centrální bance (ECB), která se v některých zemích potýká s
přetrvávajícím odporem vůči svým stimulačním opatřením na podporu ekonomiky.

LISTOPAD 2019
Top tři krypotoměny pro rok 2020
Když přijde řeč na kryptoměny, většina lidí si vybaví bitcoin. Jeho dominance na trhu
letos rostla, posiloval více než ostatní kryptoměny "prvního sledu". Nemusí to tak ale
být vždy, v budoucnu by se mohlo dařit i jiným "coinům". Kterým? Na tuto otázku
odpovídá Nik Patel, známý investor do kryptoměn a autor knihy An Altcoin Trader's
Handbook.
Komodo
Komodo je kryptoměna, která vznikla v roce 2016 a působí v mnoha odvětvích trhu s
cílem poskytnout komplexní end-to-end řešení pro rozvoj infrastruktury blockchainu.
Podle Patela má Komodo potenciál být jedním z nejlepších projektů v oblasti
blockchainu. Kurz měny se pohybuje kolem dlouhodobého minima a letos klesla na 5
400 satoshi jednotek (SJ), tedy pod úroveň dlouhodobé podpory 6 300 satoshi
jednotek. Po pár týdnech se měna dostala opět nad 6 300 SJ, což by měl být býčí
signál, který podporuje také divergence indikátoru MACD. Kdyby se kurzu podařilo
narušit sestupný trend, který trvá již od března letošního roku, je Patelova cílová cena
na 30 000 SJ reálná (ve středu byla cena na 10 400 SJ).
New Kind of Network
NKN je kryptoměna, která vznikla v roce 2018 a funguje v oblasti týkající se připojení
k síti. Jejím cílem je zlepšit neefektivnost a špatnou bezpečnost současného vztahu a
modelu klient-server. NKN je považována za třetí pilíř blockchainové infrastruktury, v
níž má ethereum na starosti decentralizované výpočty, filecoin je decentralizované
úložiště a NKN decentralizovaná síť. Kurz od vzniku měny klesá, v září dosáhl minima
217 SJ. Poté cena vzrostla na 550 SJ, čemuž napomohlo i obchodování na burze
Binance. Po dalším pádu na 300 SJ přišel další zájem investorů. Podle Patela by
právě 300 SJ mohlo být další úrovní podpory, na které by mohlo být vhodné do NKN
investovat. V roce 2020 Patel očekává růst na 1 500 SJ.
Fantom
Cílem měny je řešit problémy škálovatelnosti v současných řešeních inteligentních
kontraktů, jako je ethereum, a také budování interoperability mezi řetězci aktiv.
Cena měny má za sebou poměrně turbulentní vývoj. Po únorovém pádu na 90 SJ
přišel růst na 380 SJ, opětovný pád na 100 SJ a opět růst na 494 SJ. Poté přišel
další medvědí trend s poklesem až na říjnové minimum 122 SJ. Pokud by se
fantomu podařilo dostat nad 160 SJ a udržet se nad touto hladinou, mohlo by to
podle Patela znamenat začátek dalšího býčího trendu s cílovou úrovní pro rok 2020
na 600 SJ, což by znamenalo nové historické maximum.

Avast: Bývalý šéf prodává ve zrychleném úpisu 18
milionů akcií firmy
Bývalý generální ředitel vývojáře antivirového softwaru Avast Vincent Steckler
prodává ve zrychleném úpisu 18 milionů akcií firmy. Objem představuje 1,8 %
celkového počtu akcií společnosti, což při průměrném denním zobchodovaném
objemu v Londýně znamená necelých 10 dnů obchodování. Podle agentury
Bloomberg jsou už akcie upsány, ale cena prodeje zatím není známa. "Očekáváme, že
akcie budou prodány s mírným diskontem ke středeční zavírací ceně 444,2 GBp (131
Kč)," poznamenal analytik Pavel Ryska z J&T Banky.
Vincent Steckler skončil v Avastu v létě a akcie společnosti prodával už dříve. "To, že
bude bývalý šéf svůj podíl prodávat, se dalo čekat. Od léta vzrostly akcie Avastu asi o
50 %. Vzhledem k prodeji tohoto objemu může být další růst jejich ceny krátkodobě
omezen," říká analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.
(zdroj: EuroZprávy.cz, Kurzy.cz, Investiční web, Novinky)
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