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Nálada pod tlakem

Evropa jede „v módě“

Zhoršená nálada v našem průmyslu je důsledkem
stále větších problémů, s nimiž se zde firmy musejí
vypořádávat. Hlavní překážkou se nepřekvapivě stal
nedostatek vstupů do výroby, který aktuálně trápí asi
třetinu firem, nicméně už více než pětina firem pociťuje i slabší poptávku po své produkci.

Nejhodnotnější evropskou firmou je LVMH – víte co
vyrábí? Žádné technologie, ale holčičí hlouposti –
hadříky a kabelky. V tom je i problém starého kontinentu. Ale tržby jí proti mezikvartálně vzrostly
o 20 % na 17,9 miliard dolarů. Největšími tahouny se
ukázaly značky Luis Vuitton a Dior, které vedly celou
oděvní divizi a téměř polovinu příjmů celé skupiny.
Tržby zde byly dokonce o 38 % výše, než před pandemií v roce 2019.

Hlasujte pro Pojišťovnu roku
Asociace českých pojišťovacích makléřů ve spolupráci s ČAP a portálem oPojištění.cz vyhlásila již 21.
ročník odborné ankety Pojišťovna roku. Hodnocení
v anketě bude probíhat až do 7. listopadu 2021 na
stránkách www.pojistovnaroku.cz on-line a v pěti kategoriích se ho mohou zúčastnit všichni samostatní
zprostředkovatelé registrovaní ČNB dle zákona
170/2018 Sb.
Výsledky budou vyhlášeny 2. prosince 2021 v Kongresovém centru ČNB v Praze.

Havlíček Borovský na medaili

Šance proti Fit for 55
Senátoři projednají soubor pravděpodobně nejzásadnějších evropských zákonů od vstupu Česka do
EU. Klimatický balíček, tzv. Fit for 55 má Evropu dovést k uhlíkové neutralitě a budou mít zásadní dopad
na tuzemskou ekonomiku, firmy i občany. Proti třinácti návrhům se mohou členské země ohradit do
8. listopadu. Pokud se stejně ozve třetina vnitrostátních parlamentních komor, musí komise návrh přezkoumat. Naše poslanecká sněmovna se i kvůli konci
volebního období balíčkem nezabývala, a svého práva
se tak vzdala.

BT loni 2,26 miliardy korun
Největší tuzemská finančně zprostředkovatelská síť
Broker Trust zveřejnila čísla za rok 2020. Zprostředkovala 50 miliard korun v hypotékách, které se na
tržbách podílely 34 %, stejně se na obratu podílelo i
životní pojištění. Podílové fondy se podílely na obratu
12 %, zbytek v ostatní produkci. Objem spravovaných
investičních prostředků BT zvedl meziročně o 40 % na
26 miliard korun. Celkový obrat společnosti dosáhl
2,255 miliardy korun při meziročním nárůstu o cca
800 milionů. EBITDA 101 milionů korun, čistý zisk
73,6 milionů korun.
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Česká národní banka
připomíná 200
let od narození
Karla Havlíčka
Borovského.
Pamětní stříbrná mince
v hodnotě 200
Kč s motivy inspirovanými touto osobností české žurnalistiky a revolučního roku 1848.

Edward
překonal 2 mld. Kč
https://www.edwardinvest.cz/

Že je Edward zajímavou investiční platformou pro
poradce dokazují mimo jiné jeho čísla. V polovině října 2021, tedy 16 měsíců od spuštění platformy, překonal Edward 2 mld. Kč v objemu aktiv pod správou.
Jedná se tak o nejrychleji rostoucí objem aktiv v investiční platformě, který jsme doposud viděli.

https://www.edwardinvest.cz/
https://www.edwardinvest.cz/
https://www.edwardinvest.cz/

Optimismus se vytrácí

Důvěra ekonomických subjektů v říjnu opět poklesla – v tzv. souhrnném indikátoru nejníž od dubna
(meziměsíčně klesl o 0,9 bodu na hodnotu 95,3).
V průmyslu je nejslabší dokonce od loňského listopadu a lze říct, že se z domácí ekonomiky postupně vytrácí letní optimismus.
Jde ovšem o diferenciovaný vývoj důvěry v rámci
jednotlivých odvětví – zatímco v obchodu a ve službách vzrostla, důvěra mezi spotřebiteli padá na 98,5
bodů ze zářijových 100,7 bodů.
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majetek v hodnotě 1,3 miliardy korun.

Rychloúvěr online

Inflace přichází i z výroby

Od konce října si mohou zájemci sjednat Rychloúvěr od Modré pyramidy odkudkoli a během několika
minut. V mobilní aplikaci MP Home Modré pyramidy si
takto můžou půjčit až 450 tisíc korun například na rekonstrukci nebo nákup vybavení domácnosti až na 15
let. To vše bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem.

V Německu index cen výrobců (PPI) v září meziměsíčně vzrostl o 2,3 % (odhad 1,1 %) proti předchozím
1,5 %, meziročně tak vzrostl o 14,2 % (odhad trhu
12,8 %) proti 12,0 %. Jde o nejrychlejší růst od r. 1974.

Bude limit pro RPSN
Členské státy EU by měly zavést horní hranici úrokových sazeb nebo roční procentní sazby nákladů
(RPSN) případně celkových nákladů u spotřebitelských
úvěrů. Počítá s tím návrh evropské směrnice o spotřebitelských úvěrech.

Lepší stavebko
MONETA Stavební spořitelna zvýšila úrokové sazby
z vkladů u stavebního spoření z 1 % na 1,3 %. Tarif
ProSpoření se tak stává aktuálně nejvýhodnějším stavebním spořením na trhu. Novou smlouvu si zájemci
a klienti banky mohou navíc sjednat online a ke svému
ověření použít bankovní identitu.

Kdo si rozpočte, vyhraje
Interaktivní soutěž Rozpočti si to! zahájila v pondělí
svůj 9. ročník v kategorii 2. stupeň základních škol,
víceletá gymnázia a střední školy. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost
do škol.
Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Partnerem letošního ročníku
soutěže je HRAJ S ROZUMEM od Sazky.

Televizní reklama roste
Investice do televizní reklamy vzrostly
za tři čtvrtletí meziročně o 5 % na 43,2
miliardy korun. V samotném září ale proti
stejnému měsíci loni
ale podle měření Ad
Intel o 3 % klesly na
šest miliard korun v ceníkových cenách.

Antivirus do konce roku
Vláda prodloužila firmám příspěvek Antivirus A do
konce letošního roku, a to na náhrady pro lidi v karanténě.

Pomoc pro až 300 000 lidí
28. října začíná tříměsíční akce s názvem milostivé
léto. Tato mimořádná možnost je součástí novely zákona o exekucích a týká se dlužníků, které stíhá soudní exekutor kvůli pohledávkám vůči státu, obcím a jejich organizacím. V Česku je nyní přes sedm set tisíc
dlužníků, kteří mají přes čtyři miliony exekucí a šanci
zbavit se dluhů má tak až
tři sta tisíc lidí.

Nevyjde pětina Čechů
Pětina Čechů na konci
měsíce nevyjde s penězi,
chybí jim obvykle kolem
2000 korun. Podle průzkumu agentury NMS Market
Research v srpnu pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou
respondentů naopak u 69 % lidí přebývá v průměru
4000 korun.

Značka je hodnota
Třetí rok v řadě obhájila Allianz svoji pozici nejhodnotnější pojišťovny v rámci žebříčku Interbrand. Hodnota značky se zvýšila o 17 % na 15,2 mld. dolarů,
což je nejvyšší růst od vstupu do Best Global Brands
v roce 2007. I díky tomu se Allianz posunula z loňského 39. místa na 34. příčku nejlepších značek na světě.

Sazby dál porostou
Guvernér ČNB Jiří Rusnok v pořadu E15: „Zvýšenou
inflaci, kterou máme teď, a ještě nějaký čas ji budeme
mít možná i vyšší, budeme podle mého názoru pozorovat nejméně do poloviny příštího roku. Nečekáme se
založenýma rukama a to, co můžeme ovlivnit, se snažit ovlivnit budeme. Takže budeme dále zvyšovat úrokové sazby“.

Ponzi za 2,3 miliardy
Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou J.O. Investment. Podle kriminalistů NCOZ stíhaní manažeři
vylákali od téměř čtyř tisíc klientů částku přes 2,3 miliardy korun, které používali pro vlastní potřeby. Obviněným hrozí až desetileté vězení a kriminalisté zajistili

ČNB začne prodávat rezervy
Po 9 letech začne ČNB od ledna příštího roku odprodávat výnosy z devizových rezerv, které již přesahují 3
biliony Kč. Nechce sice zasahovat do kurzu koruny, podle

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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ekonomů by to ale mohlo její kurz posilovat.

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního
čísla PROFI Poradenství & Finance

Sazby hypoték rostou
Air Bank zvyšuje úrokové sazby u hypoték
o 0,35 p.b. U nových nabídne (vč. slevy za pojištění
schopnosti splácet) roční úrok od 2,94 %. U refinance
pak roční úrok bude nově začínat na 2,74 %. Air Bank
nabízí hypotéky i nad 80 % LTV a to s 5letou, 7letou a
10letou fixací. Sjednání, vedení a čerpání hypotéky je
zdarma a možné je možné sjednání i online.

My raději hybridy
Téměř každé
páté auto, které se
ve 3Q prodalo
v zemích EU, byl
elektromobil. A to
buď vůz na baterii,
anebo takzvaný
plug-in hybrid. Dál
klesal podíl aut se
spalovacím motorem. Ve své zprávě to uvedlo ACEA.
V ČR je zájem spíše o plug-in hybridy.

INFOGRAFIKA
• Nevídaný růst počtu prodaných nemovitostí

Raketa výnosu dluhopisů
Výnosy dluhopisů na domácím trhu pokračovaly
v dramatickém růstu, zvýšily se opět o 15–25 bodů,
a to hlavně u kratších splatnosti. Výnosy u kratších
splatností (2–5let) jsou nejvyšší za poslední dekádu
a celá křivka je plochá kolem úrovně 2,6 %. Na peněžním trhu sazby vzrostly opět o 5–10 bodů, a to hlavně
u kratších splatností. Sazba 2letého swapu se po 13 letech dostala nad 3,25 %. Celkově swapová křivka se
stává stále více invertovanou.

Škola investora bezplatně
Fio banka nabízí sérii investičních seminářích pro
veřejnost, které pravidelně pořádá pod jménem Škola
investování. V aktuálním podzimním kole nabízí od
8. do 15. listopadu 8 seminářů ve městech po celé
České republice. Stačí se pouze registrovat na webu
Fio banky, vybrat si termín a konkrétní město – účast i
registrace je pro všechny zájemce zdarma.

BC a MONECO mají elitní servis
Pro nejnáročnější klientelu spouštějí společnosti
Broker Consulting a MONECO investiční společnost novou službu MONECO Family Office. Komplexní poradenská služba, na které se podílejí investiční specialisté,
advokáti a daňoví poradci, pomůže bonitním klientům
lépe strukturovat vlastněný majetek v podobě podílů
na firmách, nemovitostí nebo uměleckých děl.

Inflace roste všude
Vyšší inflace netrápí pouze ČR, ale i většinu zemí
EU. V celé unii se meziroční inflace vyšplhala na 3,6 %
a v eurozóně 3,4 % (vyšší byla krátce naposledy v létě
2008, tedy těsně před pádem banky Lehman Brothers).
Ale pozor – jde o tzv. harmonizovanou inflaci, která
nepočítá s růstem cen nemovitostí, takže vychází nižší
než ta národní počítající s realitním trhem jako u nás.
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PORADENSKÝ TRH
• KAREL ŠULC: Budoucnost je v přidané hodnotě
poradenství. Fincentrum & Swiss Life Select přichází
s novou strategií a filozofií
• Evropou obchází strašidlo – strašidlo stagflace
• Největší politická sázka. Fyzický svět je
pro zelenou vizi příliš malý
• Marek Černoch: Podpojištění je téma,
o kterém je třeba mluvit
HYPOTEČNÍ TRH
• Růst cen bytů zrychluje
• David Eim: Situace se již vrací k normálu
• Glamping i jako investice
• Aktuální úskalí hypotečního trhu
• Jak si u hypotéky zajistit nižší sazby?
POJIŠŤOVNICTVÍ
• Jiří Sýkora: Pojištění střechy nad hlavou
je klíčová věc
• Srovnávače porážejí pojišťovny
• Máte správně pojištěnou nemovitost a domácnost?
INVESTICE
• Stále jen „při zdi“. Jak se letos daří
penzijnímu spoření?
• Investuj, nebo zchudni
• Které investice nejlépe chrání proti inflaci?
• Simon Slanina: Aktuální investiční trendy
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V případě ČR s inflací těsně pod 5 %, dosahuje harmonizovaná inflace jen 4 % a země je tak až na 11 místě
v EU, dokonce i za Německem.

Blíží se neveselá a drahá zima
Podle SAXO bank byl tento rok zatím pro komodity
velice příznivý a banka očekává jejich další vzestup, a
to nejen ve 4. čtvrtletí. Za výrazným růstem cen u
mnoha klíčových komodit stojí prudký nárůst spotřebitelských výdajů po covidovém omezení ekonomiky –
největší, co si kdo pamatuje. V Evropě, v Číně i v USA
se začínají utlumovat vládní výdaje a státní dávky, a
tak se postupně ochlazují i trhy. Problémy na straně
nabídky však podle názoru banky dál poženou ceny
vzhůru, a to navzdory pomalejší růstové trajektorii.

Německo: nižší očekávání
Německá vláda sníží odhad letošního růstu ekonomiky na 2,6 z dubnových 3,5 %. Na příští rok pak výhled zvedne na 4,1 z dřívějších 3,6 %. Uvádějí to
zdroje agentury DPA. V zemi klesl Index podnikatelské
důvěry Ifo v říjnu na 97,7 b. (odhad 98,0 b.) z předchozích 98,9 b. Klesl také Index Ifo očekávání v říjnu
na 95,4 b., očekával se však menší pokles na 96,6 b.
Podnikatelská nálada v Německu se v říjnu čtvrtý měsíc za sebou zhoršila, výrobci se mimo jiné dál potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích.

Splácet se bude dobře
Podle ČNB ve čtvrtém čtvrtletí
2021 očekávají banky další snížení
úvěrových ztrát ve všech segmentech úvěrového trhu.

Nový zemský ředitel 4fin
Novým zemským ředitelem společnosti 4fin se stal Petr Koštěl. Finančnímu poradenství se věnuje více než 30 let, 20 let působil v České
pojišťovně, 10 let ve Fincentru. Jeho úkolem v nové
pozici bude především nastavení vnitřních standardů
fungování ředitelství a další vzdělávání poradců a manažerů. Mimo jiné se chce věnovat více marketingu.

MS čeká rychlý růst sazeb
Morgan Stanley očekává že ČNB na letošních dvou
zbývajících měnověpolitických zasedáních (4. listopadu
i v prosinci) zopakuje zvýšení hlavní úrokové sazby
o 75 bazických bodů (původní odhad o 50 b.b.). Riziko
shledává v prudkém utažení měnové politiky.

Poptávka po úvěrech se mění
ČNB říká, že poptávka po úvěrech na bydlení se poprvé od loňského podzimu snížila, naopak poptávka
podniků po úvěrech vzrostla. Zvýšila se poptávka po
financování provozních potřeb, restrukturalizace dluhů, akvizic a v menší míře i fixních investic.

Ignác za 100 milionů
Škody, které klientům pojišťoven způsobil ve čtvrtek silný vítr Ignác, se blíží stovce milionů korun. Jde
většinou o poškozené střechy, přístřešky, skleníky a
č. 39/2021

Vybíráme
z ročenky
Průvodce
poradenstvím
a financemi
2021
EKONOMIKA
• iPhone a „Ostblock diskont“
• Tomáš Sedláček: Musíme se naučit být
svými vlastními šéfy
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
• Uplynulých deset let ve finančním poradenství:
kde jsme a kam míříme?
• Na poradenský trh se kladou stále větší legislativní
nároky a regulace
• Tomáš Cidlinský, Jiří Cepák: Cíl hypotéka přeplněn
HYPOTÉKY
• Marek Rokoský: Reverzní hypotéka korektně
• Rekonstrukce jako nový fenomén hypotečního trhu
• Budoucnost a vývoj hypotečního trhu
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
• Ondřej Čtvrtečka: Buřinka jako inovátor
• Stavebko jako pomocník pro financování bydlení
i za deset let
POJIŠTĚNÍ
• Jan Andrijko: Online je nový standard,
ale pořád za ním stojí lidé
• Ivan Špirakus: Pojištění bez pojišťováků je nesmysl
• Prognóza vývoje pojistného trhu
PENZIJNÍ SPOŘENÍ
• Role penzijního spoření bude jen posilovat
• Tomáš Vaníček: Jak správně na důchodovou rentu?
INVESTICE
• Jak dlouho vydrží „nekonečný“ růst kapitálových trhů?
• Technologie, generační střet a zelený úděl
• Viktor Hostinský: Edward je revolucí v investování
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