LEDEN 2021
Cena bitcoinu se dál zvyšuje. Za den vzrostla o skoro
11 procent a poprvé překonala hranici 40 000 dolarů

Botticelliho rekord. Vzácný portrét byl vydražen
skoro za dvě miliardy korun

Cena digitální měny bitcoin se vyšplhala na další rekord, poprvé překonala
hranici 40 000 dolarů (necelých 854 000 Kč). Podle údajů na specializovaném
webu Coindesk se cena této nejpoužívanější kryptoměny dostala až na 40 324
dolarů, později se však vrátila pod hranici 40 000 dolarů a po 19.30 SEČ se
pohybovala kolem 38 821 dolarů. Za den to byl nárůst o necelých 11 procent.

Vzácný portrét od italského renesančního malíře Sandra Botticelliho byl na
čtvrteční aukci síně Sotheby's v New Yorku prodán za 92,2 milionu dolarů, což je
v přepočtu více než 1,9 miliardy korun. Podle agentury Reuters se jedná o dosud
nejvyšší částku, za níž kdy bylo autorovo dílo vydraženo.

Loni se cena bitcoinu zhruba zečtyřnásobila. Bitcoin v poslední době těží hlavně
z poptávky ze strany větších investorů. Významně mu pomáhá i politika
centrálních bank a tisk dalších peněz na boj s koronavirovou krizí, což vyvolává
obavy ze zrychlení tempa růstu inflace.
Analytici americké investiční banky JPMorgan tento týden uvedli, že cena
bitcoinu by se mohla v dlouhodobějším horizontu vyšplhat až na 146 000
dolarů (přes 3,1 milionu Kč), pokud si bitcoin u investorů vybuduje pozici
bezpečného útočiště v období nejistoty.
Bitcoin zažil prudký růst už v roce 2017, kdy se jeho cena vyšplhala na téměř 20
000 dolarů. V následujícím roce však zažil strmý pád a jeho cena se ocitla až v
blízkosti 3000 dolarů. Skeptici podle serveru CNBC tvrdí, že situace se nyní
opakuje, označují bitcoin za spekulativní investici, která nemá žádnou vnitřní
hodnotu. Zastánci bitcoinu však upozorňují, že nynější vývoj se liší tím, že měnu
začalinakupovat rovněž institucionální investoři.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se
prosadil jako přední kryptoměna světa, nezávislá na centrálních bankách. Češi v
loňském prvním pololetí nakoupili bitcoiny a další kryptoměny za 1,8 miliardy
korun. To bylo zhruba o 20 procent více než ve stejném období předloni.

Zažije zlato další růstový rok? Tyto faktory aktuálně
hovoří v jeho prospěch
Zlato za sebou má úspěšný rok. Ze zhruba 1 600 USD za trojskou unci se loni
vyšplhalo až nad 2 000 USD a prosinec zakončilo kolem 1 900 USD. Investoři
kov kupovali kvůli mimořádné nejistotě spojené s pandemií covidu-19. Svět díky
vakcínám sice v závěru roku získal naději na relativně brzký návrat k normálu,
ve prospěch zlata by ale i v roce 2021 měla hrát celá paleta faktorů.
Světová rada pro zlato upozorňuje mimo jiné na masivní podpůrné programy
vlád po celém světě. Ty sice investoři přivítali s nadšením, s postupujícím časem
a přetrvávající slabostí ekonomik ale začínají vnímat i rizika spojená s
financováním těchto mimořádných opatření. Podpůrné programy by také měly
podle analytiků tlačit výše inflaci a rizikem hrajícím ve prospěch žlutého kovu
jsou podle Světové rady pro zlato i vysoké valuace akcií, především ve
Spojených státech, jež nutí investory k širší diverzifikaci portfolií.
Světová rada pro zlato rovněž upozorňuje, že cena žlutého kovu má tendenci
růst s tím, jak se zvyšuje objem peněžní zásoby. Tisk peněz předními
centrálními bankami (Fed, ECB, Bank of Japan) a celkově uvolněná měnová
politika by tak měly tlačit cenu zlata i v příštích měsících výše. Poptávku po
kovu by v letošním roce mělo podporovat také zlepšení ekonomické situace na
rozvíjejících se trzích, především v Číně a Indii, kde je ve velkých objemech
tradičně poptávají spotřebitelé. Světová rada pro zlato očekává i pokračování
poptávky ze strany centrálních bank, byť v loňském druhém pololetí polevil
dlouhotrvající trend silných čistých nákupů kovu měnovými autoritami.
"Zlato by mělo zažít další úspěšný rok, i když dynamika růstu jeho ceny zřejmě
bude výrazně slabší než v roce 2020. Rizikem zůstává pandemie covidu-19, jež
by podle našeho alternativního scénáře mohla dále zhoršit situaci spotřebitelů,
a tedy snížit jejich poptávku," shrnuje svůj aktuální výhled Světová rada pro
zlato.

Botticelli, který žil v letech 1445 až 1510, byl jednou z nejdůležitějších postav
florentské renesance. Krása, šarm a elegance jeho obrazů s melancholickým
nádechem z něj udělaly přední osobnost zlatého věku vlády šlechtického rodu
Medicejů.
Portrét mladého muže držícího medailon, který byl nyní vydražen, patří ke
zhruba desítce Botticelliho dochovaných děl. Obraz pochází zřejmě z konce 70.
či začátku 80. let 15. století a má dvě témata. Botticelli namaloval vznešeného
muže. Medailon, který drží, je však samostatným dílem malíře z takzvané Sienské
školy ze 14. století Bartolommea Bulgariniho.
V posledních 50 letech byl obraz několikrát zapůjčený do nejvýznamnějších
světových muzeí, například do Národní galerie v Londýně či Metropolitního
muzea v New Yorku. Podle Sotheby's nově vydražené dílo patří k nejcennějším a
nejvýznamnějším portrétům, jaké se kdy objevily v aukci. Aukční dům cenu
odhadoval na 80 až 100 milionů dolarů, výsledných 92,2 milionu tedy
nepřekonalo očekávání.
Aukce se konala telefonicky a on-line. Konečná cena zahrnuje dražební poplatky.
Kdo je novým majitelem portrétu, nebylo okamžitě jasné. Portrét mladého muže
s medailonem podle Sotheby's koupil dosavadní majitel na aukci v Británii roku
1982 za 1,3 milionu dolarů, v přepočtu 27,9 milionu korun. Ani tehdy nebyla
identita kupce jasná.

Česko čeká nový solární boom. I když mu politici
nepřejí
Solární elektrárny jsou u části veřejnosti i politiků nepopulární. Čeští investoři
přesto chystají nový solární boom. K dispozici budou mít minimálně 150 miliard z
Modernizačního fondu. Na trh přicházejí nové solární technologie. Jenomže
právě solární parky jsou dnes ve střední Evropě nejefektivnější formou
obnovitelných zdrojů. Solární technologie si tak i u nás čím dál víc klestí cestu na
trh. Investoři plánují jak nové velké klasické pozemní parky, tak netradiční soláry
na vodě, nad zemědělsky využívanými pozemky či parkovišti.
Výroba solární elektřiny z panelů umístěných na speciálních konstrukcích nad
poli osetými či osázenými zemědělskými plodinami se označuje jako
agrivoltaika. „Solární panely bývají přímo nad plodinami nebo v dělicích pásech
mezi nimi,“ popisuje Martin Madej z Aliance pro energetickou soběstačnost.
„Pomáhají zadržovat v půdě vláhu, snižují odpar vody a prospívají tak
mikroklimatu,“ popisuje Madej zahraniční zkušenosti.
Potíž je v tom, že komerčnímu rozvoji agrivoltaiky v celé Evropské unii zatím
brání zákony. Jde hlavně o to, že energeticky využívané pozemky by se musely
vyjmout ze zemědělského půdního fondu a pak by ztratily nárok na zemědělské
dotace. Rozvoj agrivoltaiky tak vyžaduje legislativní změny nejen v Česku,
znamenalo by to i přehodnocení celé evropské zemědělské politiky.
Přesto i u nás už první agrivoltaické zařízení stojí. Vybudoval ho ČEZ u své
elektrárny v Ledvicích. „Testovací agrivoltaika má výkon 60 kilowatt, zatím na ni
probíhá licenční jednání. Osadili jsme ji různými druhy panelů s různým
uchycením. Cílem je testování a ověření jednotlivých technologií: účinnosti,
osvitu, vedlejších vlivů,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
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