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Prognóza vývoje ceny stříbra
Stříbro je navíc podle poradce z Golden Gate Josefa Šťastného ve srovnání s
košem ostatních komodit obrovsky podhodnocené. Potenciál jeho zhodnocení
je tudíž mnohem větší než u jiných komodit jako třeba u zlata.
„V krizi po roce 2008 se stříbro zhodnotilo přibližně třikrát, zatímco zlato
,pouze‘ dvakrát. Ve srovnání se zlatem je praktické využití stříbra zejména v
průmyslu mnohem větší. Zhruba 85 % celosvětové spotřeby stříbra spadá na
využití v průmyslu. Na investice pak zbývá pouhých 15 % produkce,“ upřesňuje
Šťastný s tím, že celosvětová spotřeba stříbra převyšuje jeho produkci.
Do konce roku podle většiny dotázaných analytiků stříbro atakuje cenu 25 až
30 dolarů za unci. Cena stříbra v následujících dvanácti měsících prorazí
dokonce hranici 50 dolarů za unci, odhaduje Pavel Ryba, obchodní ředitel
společnosti Golden Gate, největšího prodejce drahých kovů na českém trhu.
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Inflace v Česku jede podle pesimistického
scénáře. Už se projevily dražší energie, a
bude hůř
Inflace se v Česku dostala k šesti procentům. Do statistiky
se už promítá zdražování energií, před kterým analytici již
dříve varovali. Část odborníků navíc upozorňuje, že
tuzemské domácnosti brzy pocítí zdražování ještě výrazněji.
Měla to být jen přechodná inflace, než se globální byznys otřese z
koronavirového šoku. Přesto růst cen patří mezi zdroje obav domácností a
investorů v Česku, západní Evropě i ve Spojených státech. Tuzemské ceny
rostou nejrychleji za třináct let, v meziročním srovnání o 5,8 procenta. Zdražují
prakticky všechny položky spotřebního koše včetně energií či nájemného,
respektive částky, kterou by si mohli nynější vlastníci nemovitostí účtovat za
pronájem realit.
I to je důvod, proč inflace v Česku patří k nejvyšším v rámci Evropské unie. V
této souvislosti je vhodné zmínit, že Eurostat a Český statistický úřad používají
odlišné způsoby výpočtu růstu spotřebitelských cen.
Odborníci varují, že ve vyšších cenách bydlení se již promítají zdražující
energie. „Ještě do září energie navzdory dění na komoditních trzích inflaci de
facto brzdily,“ poznamenal analytik ČSOB Petr Dufek. Domácnosti i firmy se
nicméně mají připravit na ještě vyšší míru inflace.
„Na začátku příštího roku dostane růst cen další impulz v podobě výrazného
zdražení zemního plynu a elektřiny a nejspíše přesáhne sedm procent,“ uvedl
hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek s tím, že
začátkem příštího roku se meziroční inflace přechodně vyšplhá zřejmě až do
oblasti sedmi procent.

Investiční stříbro a jeho cena. Kdy se vyplatí
nakoupit stříbrné slitky
Stříbro zůstává mezi investory ve stínu zlata. Přesto nabývá více na důležitosti
a podle analytiků je nejlepší doba ke koupi. I vzhledem k vývoji světové
ekonomiky. Jak se teď cena stříbra pohybuje a na co si je potřeba dát pozor,
pokud se rozhodnete do stříbra investovat?
Cena stříbra se v září pohybovala na nejnižších hodnotách letošního roku. Od
té doby však cena investičního stříbra s mírnými výkyvy roste a v polovině
listopadu atakovala hranici 25 dolarů za unci. Podle analytiků tak nastává
vhodná doba k investici. „Ve srovnání se zlatem je praktické využití stříbra
zejména v průmyslu mnohem větší. Fyzické stříbro tak v nejbližších letech
bude fungovat nejen jako bezpečný přístav proti rozbouřeným vlnám
akciových trhů, ale poroste na ceně právě díky využití v průmyslu,“ upřesňuje
analytik Lajsek.

El Salvador oznámil založení Bitcoin City bude malým daňovým rájem
El Salvador, první země na světě, která se rozhodla udělat z Bitcoinu zákonné
platidlo, oznámí další mimořádně ambiciózní projekt – ve středoamerické zemi
vybuduje první „bitcoinové město“ s jednoduchým, ale chytlavým názvem
Bitcoin City.
Založení Bitcoin City oznámil v sobotu během právě probíhajícího
salvádorského „týdne Bitcoinu“ prezident země Nayib Bukele. Město by mělo
být zpočátku financováno bitcoinovými dluhopisy v hodnotě 1 miliardy dolarů.
Má jít o plnohodnotné funkční město s obytnými čtvrtěmi, nákupními centry,
restauracemi, přístavem a „vším kolem Bitcoinu“.

El Salvador v listopadu využil propadu a nakoupil další
Bitcoin
Prezident El Salvadoru Nayib Bukele v pátek oznámil, že koupili dalších 100
BTC, čímž zvýšily jejich počet, které mají pod kontrolu na 1220 BTC, což je v
současnosti ekvivalent 66,5 milionu dolarů. Nejnovější investice v podobě
koupě 100 BTC činila částku přesahující 5 milionů USD.
Bukele k nákupu poznamenal, že k investici do BTC využili „20% slevu“, jelikož
Bitcoin se po včerejším propadu k ceně 54 000 USD obchoduje za zhruba 20%
levněji, než v době jeho historických maxim na úrovni 69 000 USD, kterého
dosáhl 10 .listopadu. Země nakoupené bitcoiny neprodává. Za zisk považuje
rozdíl mezi nákupní cenou BTC a jeho tržní cenou. Pokud je tržní cena vyšší,
kapitál na investice čerpá z bitcoinového trustu, který vznikl 7. září a činil
počáteční hodnotu 150 milionů dolarů.

V USA je inflace nejvyšší za třicet let, po
Evropě místy míří k deseti procentům
Nárůst inflace netíží jen Česko. S více než šestiprocentním růstem cen se
potýkají i Spojené státy americké. Prezident Joe Biden si stanovil jeho zmírnění
jako hlavní prioritu, uvedl podle agentury Bloomberg, přestože úpravy
monetární politiky spadají pod pravomoci centrální banky.
Nedostatek materiálů, surovin i vhodných pracovních sil se po zmírnění
nejtvrdších koronavirových opatření ukazuje jako větší problém, než centrální
bankéři odhadovali. Fed i Evropská centrální banka už proto oznámily, že
zpomalí nákupy dluhopisů na podporu hospodářského růstu negativně
ovlivněného pandemií. Právě mimořádně uvolněná monetární i fiskální politika
k nynějšímu tempu růstu cen přispěla. Poslední dobou ale roste význam
dalších inflačních faktorů. Například cesta námořního kontejneru do Asie a
zpět vyšla na vysoké násobky cen z počátku roku.
„Přechodný výkyv inflace směrem nahoru je převážně odrazem prudkého
nárůstu cen ropy,“ uvedla podle Bloombergu Lagardeová 9. září. Její
viceprezident Luis de Guindos nicméně o týden později varoval, že růst cen
může být znatelnější, než se původně odhadovalo. „Pokud problémy na straně
nabídky přetrvají, letošní inflace se nejspíše vyšplhá ještě výše, než si dnes
myslíme,“ zdůraznil.
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