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Bitcoin vystřelil nad 50 000 dolarů. Poprvé od května
Cena bitcoinu se poprvé od letošního května vyšplhala nad hranici 50 000
dolarů, jedna virtuální mince se tak obchodovala v přepočtu za více než milion
korun. Skokově posílilo také ethereum. Vyplývá to z informací jednotlivých burz.
Konkrétně se během prvního pracovního dne nového týdne nejznámější
kryptoměna na světě obchodovala za 50 398 dolarů (1 098 780 Kč).
Zatím nejvyššího kurzu dosahoval bitcoin v dubnu, kdy hodnota činila 64 829
dolarů (1 412 880 Kč). Sluší se však připomenout, že hranice 30 000 dolarů (653
820 Kč) byla poprvé překonána až na přelomu loňského a letošního roku. I
současný kurz je tedy výrazně vyšší než v minulém roce.
Na růst bitcoinu pozitivně reagovaly také další kryptoměny. Například
ethereum se nabízelo za 2977 dolarů, koncem srpna to pak bylo už za 3429
dolarů.

S&P 500 prý dosáhne 5000 bodů. Stratégové z Wall Street
předpovídají další růst cen akcií
Na Wall Street zavládl optimismus. V druhé polovině srpna hned několik
investičních stratégů přehodnotilo své výhledy vývoje nejsledovanějšího
burzovního indexu S&P 500 směrem nahoru. A to nejen pro tento, ale i pro
příští rok. Jen od začátku letošního roku si přitom ukazatel, který měří vývoj cen
akcií největších amerických korporací, připsal již 20 % a je na historicky
rekordních úrovních.
Naposledy v úterý akciový stratég banky Wells Fargo Chris Harvey zvýšil svůj
letošní cíl pro S&P 500 ze 4825 na 4850 bodů. Jako důvod uvedl příznivější vývoj
korporátních zisků. V závěru úterního obchodování byla hodnota S&P 500
rekordních 4486 bodů. O něco opatrnější než expert z Wells Fargo je David
Lefkowitz, stratég americké divize společnosti UBS Wealth Management, která
se zaměřuje na správu majetku velmi bohatých osob. I on ale svou predikci
posunul směrem nahoru, a to ze 4500 bodů na 4600 bodů. Zajímavější je však
jeho výhled pro příští rok – v něm by se měl podle jeho názoru vyšplhat index
S&P 500 na 5000 bodů.
Za připomenutí stojí, že od konce loňského března se již hodnota S&P 500
zdvojnásobila. Ceny akcií se loni na jaře, v únoru a v březnu, prudce propadaly
kvůli strachu z ekonomických dopadů pandemie koronaviru.
„Růst trhů od loňských covidových minim byl mimořádný, ale myslím, že ještě
bude pokračovat,“ uvedl Lefkowitz z UBS Wealth Management ve svém
komentáři. „Solidní ekonomický vývoj a růst zisků společně s podporou měnové
politiky Fedu znamenají, že prostředí je pro akcie nadále příznivé,“ dodal.
Dosažení úrovně 5000 bodů čeká v příštím roce i šéf analytického oddělení
banky Credit Suisse Jonathan Golub.
Lehce méně optimističtí jsou stratégové banky Goldman Sachs – podle nich se
příští rok vyšplhá S&P 500 „jen“ na 4900 bodů. Pro letošek však nedávno zvýšili
svůj cíl ze 4300 na 4700 bodů. Zároveň však varovali, že nepůjde o hladkou
růstovou trajektorii. Nejistotu může na trhy vnést mutace delta a její dopady do
ekonomického života.

Pražská burza láme rekordy, letos vydělává více než
americké akcie
Letošní silný růst akciových trhů není jen záležitostí burz v západní Evropě či ve
Spojených státech. Prudce nahoru letos míří i akcie v Praze. Hlavní index PX se
nachází na hodnotách, na kterých byl naposledy na jaře roku 2010. Letos již
vzrostl o 24 %, se započtením dividend dokonce o 28 %.

Akcie na pražské burze táhne nahoru pozitivní nálada na globálních finančních
trzích a také lokální důvody. Investoři kladně reagují na hospodářské oživení, ke
kterému došlo díky ústupu pandemie koronaviru, a také na pokračující
uvolněnou politiku klíčových centrálních bank. Americký Fed i Evropská
centrální banka nadále drží úrokové sazby velmi nízko, resp. v záporu a
ekonomiky dále podporují tištěním peněz.
Zatím nejvíce letos z hlavních titulů posílily na pražské burze akcie zbrojařské
skupiny CZG, připsaly si již 45 %. Táhnou také akcie polostátní elektrárenské
skupiny ČEZ, kurz narostl o 28 %. „Firma těží z pokračujícího růstu cen elektrické
energie,“ řekl analytik Patrie Michal Křikava. A to nemusí být ze strany akcií ČEZ
vše. „Pro střednědobé investory je to stále zajímavá příležitost, navíc s vysokým
dividendovým potenciálem,“ poznamenal portfolio manažer Fio banky David
Brzek.
Vydělat mohli investoři i na akciích bank. Nejvíce, a to o 30 %, šly nahoru cenné
papíry rakouské Erste, vlastníka České spořitelny. O čtvrtinu posílily akcie
Komerční banky a Moneta Money Bank. „Bankovní tituly reportovaly vesměs
lepší ziskovost, než očekával trh, když vykázaly podstatně nižší tvorbu rizikových
nákladů,“ uvedl Brzek. Pro investory jsou akcie finančních domů atraktivní také
díky zvyšování sazeb České národní banky. Přebytečné peníze si u ní mohou
ukládat za lepší úrok, což bude mít pozitivní dopad na výši zisků. Roli v růstu cen
akcií hraje také očekávání, že ČNB nejspíš už na podzim umožní bankám opět
začít vyplácet dividendy.
Podporou pro domácí burzu jsou také akvizice – akcie antivirové firmy Avast po
spekulacích a následném potvrzení o převzetí od NortonLifeLock posílily o téměř
20 %, cenné papíry likérky Stock Spirits díky zájmu fondu CVC přidaly dokonce
40 %. U banky Moneta byla na jaře impulsem pro cenu akcií snaha skupiny PPF
o spojení s Air Bank.
Ohledně dalšího vývoje jsou analytici se svými predikcemi opatrní. Brzdou
mohou být obavy z mutace delta. „Zejména neadekvátní reakce čínských autorit
na výskyt delty může vést ke zpomalení globálního ekonomického výkonu a tím
pádem i nárůstu averze k riziku,“ poznamenal portfolio manažer společnosti
Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Budeme za pár let platit digitálním eurem? Centrální banky
připravují "nové" peníze
V polovině července se v útrobách Evropské centrální banky (ECB) začalo
oficiálně rodit tzv. digitální euro. Instituce by s jeho pomocí ráda získala větší
kontrolu nad evropským finančním sektorem. V časech, kdy lidé stále méně
používají hotovost, chce zabránit tomu, aby měly digitální platby pod palcem
takřka výhradně komerční banky. "Výzkumná" fáze pro přípravu digitálního eura
potrvá dva roky, pak přijde na řadu tříleté zavádění do praxe. Evropané se tak
novinky dočkají nejdříve v roce 2026, podle expertů i později.
"Současnou iniciativu ECB k digitálnímu euru považuji za správnou, z pohledu
aktuálního vývoje v oblasti digitálních finančních služeb takřka za
nevyhnutelnou. V době, kdy dochází k razantní digitalizaci finančního sektoru, ať
už v oblasti transakcí, virtuálních měn, či kryptoaktiv, je žádoucí, aby na tyto
trendy reagovaly také centrální banky," řekl redakci europoslanec Ondřej
Kovařík (ANO). Jeho český kolega z Evropského parlamentu Mikuláš Peksa
(Piráti) má za to, že digitální euro může představovat budoucnost pro platby v
Evropě. "Chceme vytvořit konkurenci MasterCard a Visa, aby tyto dvě společnosti
už neměly monopol a nemohly si diktovat podmínky," uvedl Peksa. Digitální
euro by podle něj mělo být dostupné zdarma pro každého, a to v podobě
digitální peněženky i okamžitých plateb po celé Evropě v kurzu 1 : 1 ke
klasickému euru.
Zatím se však jedná pouze o vizi, kolem nového nástroje panuje mnoho
nejasností. ECB nicméně zdůrazňuje, že digitální euro bude pouze doplňkovým
platebním řešením, které nemá nahradit hotovost.
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