BŘEZEN 2021
Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel Petr Kellner

Evropská centrální banka zvýší tempo tištění peněz
Evropská centrální banka (ECB) v příštím čtvrtletí výrazně zrychlí tempo dalšího
tištění peněz. Banka po zasedání Rady guvernérů oznámila, že za tímto účelem
bude rychleji nakupovat dluhopisy. Objem peněz, který má pro tento program
k dispozici, však nezměnila. Trhy nyní čekají na tiskovou konferenci prezidentky
ECB Christine Lagardeové. Současný nouzový pandemický program nákupů
aktiv, označovaný jako PEPP, má k dispozici 1,85 bilionu eur (48,4 bilionu korun).
Platit má nejméně do března 2022.

Nejbohatší Čech Petr Kellner
zahynul v sobotu 27. března
při nehodě vrtulníku na
Aljašce. Společně s ním
zahynuli také další čtyři lidé,
oznámila americká média s
odvoláním na provozovatele
lyžařské
chaty,
do
níž
skupina mířila.
Foto: www.zpravy.aktualne.cz

Smrt většinového vlastníka skupiny PPF následně potvrdla i místní policie a
samotná skupina PPF. Po oznámení Kellnerova úmrtí klesají na pražské burze
akcie O2 a zejména Monety. O2 patří Kellnerově PPF, Moneta se má s PPF spojit.
Vrtulník se zřítil v oblasti ledovce Knik, asi 34 kilometrů od města Palmer, v
nepřístupném terénu ve výšce kolem 1700 metrů nad mořem, uvedl americký
úřad NTSB, vyšetřující letecké nehody. O možném pádu stroje se aljašští
policisté dozvěděli v sobotu ve 22:00 místního času, když vrtulník nedorazil na
místo přistání. Na palubě byli vedle Kellnera a dalších lyžařů také průvodci z
blízké horské chaty Tordrillo. „Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé,
co musíme čelit takové události,“ uvedli provozovatelé chaty a dodali, že zde byl
Kellner častým a věrným hostem a přítelem.
Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje
do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy
společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Jeho majetek deník
E15 odhaduje na 233 miliard korun.

Bitcoin poprvé překonal hranici 60.000 dolarů
Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v březnu poprvé vystoupila nad 60.000
dolarů (1,3 milionu Kč). Trh je optimistický poté, co americký prezident Joe
Biden podepsal stimulační balík na podporu ekonomiky zasažené nemocí
covid-19 za 1,9 bilionu dolarů a bitcoinu pomáhá i očekávání, že se mu dostane
širšího přijetí.
Bitcoin je podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy stále více brán
jako uchovatel hodnoty v době, kdy spotřebitelská inflace způsobuje
znehodnocování dolaru. "Současně inflace cen aktiv, jako jsou akcie nebo
nemovitosti, pomáhá právě i kryptoměnám, včetně bitcoinu. Přirozeně fakt, že
na trhy aktiv proudí více peněz, zvyšuje, ba nafukuje ceny, které se na těchto
trzích ustavují," podotkl Kovanda. Dow Jonesův index v tomto týdnu překonával
každý obchodní den svůj absolutní rekord, což podle něj dokládá sílu nynější
euforie v oblasti aktiv, z níž těží právě i bitcoin a některé další kryptoměny, jako
je ethereum.
Od začátku letošního roku bitcoin již zdvojnásobil svou hodnotu a poprvé se v
korunách prodává za více než 1,3 milionu Kč. "Poptávka po tomto digitálním
zlatě mezi Čechy stále roste. V únoru se v tuzemsku prodaly kryptoměny v
téměř dvojnásobném objemu proti lednu. Přispívá k tomu snadná dostupnost
bitcoinu díky kryptoměnovým aplikacím, směnárnám či Bitcoinmatům i
absence jiných srovnatelně výnosných aktiv," uvedl ředitel největšího českého
obchodníka Bitstock.com Martin Stránský.
Bitcoin v uplynulém roce vzrostl asi o tisíc procent. Pomáhá mu zájem ze strany
institucionálních investorů i spekulativní poptávka. Jeho zastánci o něm hovoří
jako o uchovateli hodnoty podobném zlatu, který může působit jako zajištění
proti inflaci a slabšímu dolaru. Podle odpůrců je na trhu obří cenová bublina, a
zopakovat se tak může rozmach a následný pád bitcoinu z let 2017 a 2018.

Oznámený krok přichází po stabilním růstu výnosů státních dluhopisů od
začátku letošního roku, který byl spíše odrazem podobného pohybu u
amerických státních dluhopisů než odrazem výhledu lepšího vývoje ekonomiky
eurozóny. Urychlením plánovaného tištění peněz chce ECB dosáhnout toho, že
velmi nízko nadále zůstanou i tržní úrokové sazby. Cílem je zmírnit obavy, že by
růst výnosů dluhopisů mohl podkopat oživení ekonomiky 19 členských zemích
eurozóny, uvedla agentura Reuters.
Ekonomický růst eurozóny je v současnosti slabší, protože nová vlna pandemie
a pomalé zavádění očkování vyžadují delší omezení pohybu, což ohrožuje
očekávání rychlého oživení na jaře. „I když se očekává, že celková ekonomická
situace se v roce 2021 zlepší, přetrvává nejistota ohledně krátkodobého
ekonomického výhledu, zvláště v souvislosti s dynamikou pandemie a rychlostí
očkovacích kampaní,“ uvedla prezidenta ECB Christine Lagardeová.
Nový odhad ekonomického růstu ECB nicméně počítá s mírně vyšším růstem v
letošním roce, a to o čtyři procenta. V prosinci čekala ECB zvýšení hrubého
domácího produktu o 3,4 procenta. Odhad inflace banka zvýšila na 1,5 procenta
z jednoho procenta v prosinci. Lagardeová však upozornila, že vyšší inflace je
odrazem dočasných faktorů a růstu cen energií.

Inflace v únoru klesla na 2,1 procenta, je nejnižší od
konce 2018
Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil posedmé v řadě. Ceny
stouply o 2,1 procenta, zatímco v lednu to bylo o 2,2 procenta. Meziroční inflace
se tak dostala nejníže od konce roku 2018. V meziměsíčním srovnání inflace
rostla o 0,2 procenta, ovlivnily to především ceny za dopravu.
Podle ekonomů nelze kvůli zdražování ropy, které následně zvyšuje ceny
pohonných hmot, vyloučit v březnu a dubnu nárůst inflace. Inflace se tak podle
ekonomů minimálně v první půlce roku pravděpodobně udrží nad dvěma
procenty a za celý letošní rok bude kolem 2,5 procenta.
Proti loňskému únoru letos lidé platili za alkohol a tabák o 10,5 procenta více.
Nájemné zdražilo zhruba o procento, vodné téměř o dvě procenta a stočné
bylo dražší o 2,3 procenta. Nákladnější bylo také pojištění a finanční služby.
Elektřina naopak zlevnila o 2,8 procenta a cena zemního plynu o 4,7 procenta.
Méně se platilo rovněž za poštovní a telekomunikační služby.
Důvodem meziměsíčního růstu cen bylo především zdražení pohonných hmot
a automobilů. O více než pět procent byla dražší také zelenina, ceny ovoce pak
proti letošnímu lednu vzrostly o čtyři procenta.
Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče je třeba do
dalších měsíců počítat s výkyvy inflace na obě strany. "Pro březen a duben nelze
vyloučit mírný nárůst meziroční inflace.
Únorová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala
Česká národní banka v prognóze. Důvodem rozdílu byl především, stejně jako v
lednu, vývoj cen potravin.
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