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Míra inflace je teď v USA nejvyšší od června 1982. Index spotřebitelských cen,
který měří náklady na širokou škálu položek ve spotřebním koši, se v listopadu
proti říjnu zvýšil podle sezonně přepočtených údajů o 0,8 procenta. Říjnový
růst činil 0,9 %. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny
potravin a energií, v listopadu činila 4,9 %. Proti říjnu se takto definovaný index
spotřebitelských cen zvýšil o 0,5 % proti růstu o 0,6 % v předchozím měsíci.
Analytici v anketě společnosti Dow Jones v průměru očekávali, že celková míra
inflace za listopad vystoupí na 6,7 %. U jádrové inflace počítali s růstem na 4,9
procenta.
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA proti loňskému jaru výrazně
klesl a nyní se pohybuje kolem nejnižších hodnot od roku 1969. Analytici také
očekávají, že Spojené státy zakončí letošní rok silným hospodářským růstem.
Vysoká inflace tak zůstává největším problémem, který ohrožuje úplné
zotavení ekonomiky z krize, kterou loni na jaře vyvolala pandemie covidu-19.

Rok ve znamení NFT. Objem obchodů se letos
vyšplhal na stovky miliard
V prosinci jsme odhalili novou arabskou
kolekci ak. mal. Borise Noska
Koncem roku proběhlo v prostorech naší kanceláře slavnostní
představení unikátních porcelánových originálů ak. mal. Borise
Noska připravovaných v posledních dvou letech pro jeho
arabskou výstavu. Součástí kolekce byly triptychy a další
porcelánové kusy s motivy podmořského světa, starověkého
Egypta a další arabsky orientovanou tématikou.

Cena elektřiny poroste až o 50 procent, plynu
ještě víc, řekl Havlíček
Cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 procent, cena
plynu o 50 až 70 procent, řekl v pondělí ministr průmyslu a
obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Uvedl to s odkazem na
jednání se zástupci ČEZ.
Předpokládá se, že zdražení by mohlo být po větší část příštího roku.
Zaměření se na dočasnou pomoc je nedostačující. Vliv na zdražování má
podle něj a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) rostoucí cena emisních
povolenek, které ovlivňují cenu energie z 20 až 30 procent. Vláda chce lidem
odpustit DPH nebo poplatek za obnovitelné zdroje. Pokud vládou projdou
oba návrhy, domácnostem se sníží platba za energie asi o 35 procent.
„S oběma návrhy půjdeme ve středu do parlamentu. Situace v příštím roce
bude velmi náročná a je řešitelná mixem všech zmiňovaných nástrojů,” řekl
Havlíček. Podle něj jsou odpuštění DPH a poplatku za obnovitelné zdroje
jediná plošná opatření, která je možné udělat. Česko dá ročně na obnovitelné
zdroje zhruba 46 miliard korun, 20 miliard z toho přispívají domácnosti a
firmy. V roce 2022 by měl celou výši podpory uhradit stát. Příspěvek nyní činí
495 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.
Podle Havlíčka jde o krátkodobou podporu, ve střednědobém horizontu je
třeba se zaměřit na plyn a jádro. „Jádro je zdroj stabilní a v dlouhodobém
horizontu může problém vyřešit. Navíc je to zdroj za přijatelné prostředky. Je
to ale otázka dalších 15 až 17 let, do té doby je řešením plyn a přiměřené
utlumení uhlí,” dodal ministr průmyslu a obchodu v demisi.

Inflace v USA vystoupila na 6,8 procenta, je
nejvyšší za téměř 40 let
Míra inflace ve Spojených státech v listopadu vystoupila na 6,8 %
a je podle amerického ministerstva práce nejvyšší za téměř 40 let.
Ceny se zvyšovaly u většiny položek, nejvíce zdražily pohonné
hmoty, bydlení, potraviny či auta. Výsledek překonal očekávání
analytiků, což mimo jiné znamená, že americká centrální banka
(Fed) by mohla začít uvažovat o rychlejším ukončení podpůrných
opatření.

Rok 2021 se bezesporu zapíše do kryptoměnové historie jako rok NFT. Zatímco
minulý rok tento trh vygeneroval objem obchodů sto milionů dolarů, letos už
se toto číslo vyšplhalo několikanásobně výše, a to na 23 miliard dolarů.
Společnost DappRadar zároveň odhaduje, že počet aktivních kryptoměnových
peněženek, které denně pracují s NFT, vzrostl z pěti tisíc na začátku tohoto
roku na téměř 140 tisíc na konci roku.
Na růstu trhu s NFT se podílely světové celebrity, a to nejen svými nákupy, ale i
spuštěním vlastních specializovaných platforem. Mezi ně v tomto roce patřila
například Paris Hilton, Eminem nebo Tom Brady. Kromě celebrit se na
zpopularizování NFT podílely i luxusní módní značky jako například Gucci nebo
Burberry.
NFT se těší největšímu využití hlavně v umění. Vytváří především prostor pro
monetizaci práce začínajících tvůrců. Fenomén však začíná prosakovat i do
„vysokého“ umění. Pořídit se dají „vlastnické žetony“ na obrazy, sochy či na
videa. Pozornost trendu věnují i velké aukční domy, jež uskutečnily první
dražby. NFT je každopádně zajímavý experiment pro svět umění, jenž podle
některých již narazil na své hranice.
Dosud celosvětově nejdražším vydraženým NFT je dílo s názvem The First
5,000 Days od autora Beeple. Ten prodal své umělecké digitální dílo v aukční
síni Christie’s za neuvěřitelných 42 329 ETH, což jsou přibližně tři miliardy
korun. Vyvolávací cena však startovala na 0,030 ETH.

Optimismus ohledně bitcoinu se nevytrácí.
Analytici predikují $200.000
Přestože cenová predikce 100 000 USD, která se ze závěrem roku
2021 ve spojitosti s Bitcoinem zmiňovala snad nejčastěji, se
nenaplnila, řada tržních analyticů zůstává nadále optimisty a
Bitcoinu předvídá pokračování velkého cenového růstu i v roce
2022.
Bitcoin stejně jako v roce 2021 i v roce 2022 překoná výkonnost S&P500
indexu pět set nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem na
americkém trhu. Ten přitom v roce 2021 mnohokrát vytvořil nová historická
maxima
Kryptoměny XRP a Cardano vypadnou ze seznamu 10 největších
kryptoměn podle tržní kapitalizace. Nahradit by je prý mohly kryptoměny,
které budou čerpat z šílenství kolem NFT.
Dařit se bude “layer-ones” (blockchainem škálujícím na prvních vrstvách),
které i v roce 2022 předčí výkonnost Ethereum – příkladem jsou letošní
výsledky Terra, Solana, Fantom, Harmony či Avalanche
Tradičně společnosti ze sektoru herního průmyslu se začnou více zajímat o
NFT a integrovat je do svých her
Přibudou další velké kryptoměnové společnosti, které vstoupí na burzu a
napodobí tím Coinbase či bitcoinových těžebních gigantů
Bitcoinové ETF budou mít ke konci roku 2022 pod kontrolou více než 1
milion Bitcoinů
Hashrate Bitcoinu bude férovější přerozdělený z geografického hlediska,
protože těžbu BTC zintenzivní země z Latinské Ameriky
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