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Energetické zemětřesení

Růst inflace dál zrychluje
Index spotřebitelských cen v září stoupl na 4,9 %
(očekávání 4,6 %) po meziměsíčním růstu o 0,2 %
(očekával se pokles o 0,2 %) na nejvyšší úroveň od
roku 2008. Meziroční růst cen zaznamenala většina
sledovaných položek: zejména bydlení a doprava, ale
i tabák, automobily, oděvy, stravování či nábytek.
Vrchol inflace ale přijde začátkem příštího roku asi až
nad 6 %, již dnes tzv. jádrová inflace láme nové rekordy – v září vystoupala až na 5,8 %. Velkou nejistotou je navíc zdražování energií, které totiž v září
ještě meziročně zlevňovaly, v říjnu však přijde obrat.
Ale nahoru šly ceny nájemného i potřeb k údržbě bytu.

Konec Bohemia Energy donutí přes 600 tisíc odběratelů elektřiny a necelých 300 tisíc odběratelů plynu
přejít k jiným distributorům. Ti ze zákona zajistí pokračování dodávek
energií, ale zákazníci
s nimi budou muset
uzavřít do 6 měsíců nové smlouvy, ovšem za
aktuální vyšší ceny.
Např. Innogy již oznámila růst cen plynu
o 10,6 %.

Hypotéky dál zdraží

Vývoj inflace (CPI y/y, %)

Průměrná úroková sazba hypoték v září podle indexu společnosti Broker Consulting stoupla o 0,15 b.
na 2,57 % a je letos nejvyšší. Tempo růstu už předčilo i očekávání mnoha odborníků, podle kterých by
sazby u 5leté fixace mohly na konci roku vyšplhat nikoli ke 3 %, ale ke 4 %.
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Fondy letos vydělávají
Průměrný český investor do podílových fondů za tři
čtvrtletí vydělal 5,43 % Nyní se tak pohybuje na podobných úrovních zhodnocení portfolia jako před třemi měsíci. Vyplývá to z Indexu českého investora
(CII750) společnosti Swiss Life Select a agentury
Thomson Reuters, který sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu.

Plynu máme dost
Podzemní zásobníky zemního plynu, které v Česku
provozuje společnost RWE Gas Storage CZ, jsou nyní
plné z 88 % a plně připravené na nadcházející topnou
sezonu. Firma v Česku provozuje 6 zásobníků s celkovým provozním objemem přes 2,7 mld. m3, což představuje zhruba třetinu celkové roční spotřeby zemního
plynu v Česku.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali vědci
působící v USA David Card, Joshua Angrist a Guido
Imbens. Američan kanadského původu Card
byl oceněn za svůj empirický přínos ekonomii
práce, která se snaží
pochopit vztah mezi
prací a mzdou. Američan Angrist a expert
nizozemského původu
Imbens byli vyznamenáni za metodologické obohacení
analýzy příčinných vztahů.

Domácnosti bohatly všude
Celosvětová hodnota hrubého finančního majetku
domácností se loni zvýšila o 9,7 % na rekordních 200
bilionů eur, převážně díky růstu na finančních trzích
a omezené spotřebě v důsledku pandemie. Jak dále
vyplývá ze zprávy pojišťovny Allianz, v Česku čistý finanční majetek domácností, který zohledňuje rovněž
jejich závazky, se podle zprávy zvýšil o 12 % na 231
miliard eur. V přepočtu na obyvatele činil 21 607 eur.

https://www.edwardinvest.cz/
https://www.edwardinvest.cz/
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Rozpočet „neprojde“

Průmyslu pšenka nekvete

Pokud bude Poslanecká sněmovna projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok v prvním čtení ještě
za působení dosavadní vlády Andreje Babiše, bude koalice Spolu navrhovat vrácení rozpočtu vládě k dopracování, řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk
Stanjura.

Průmyslová výroba se v srpnu oproti červenci snížila o 3,2 %, proti loňskému srpnu byla nižší o 1,4 %.
Hlavním důvodem byly jednoznačně slabší výsledky
automobilového průmyslu. Pravidelnou letní odstávku
doplnilo i nucené zastavení výroby vinou nedostatku
komponent k finalizaci automobilů. Slibná jsou na první pohled meziroční tempa u nových zakázek (celkově
+6,2 %), ale s výjimkou výroby aut, kde došlo k prudkému poklesu dokonce pod úroveň roku 2019.

Přichází čipový hladomor
Automobilka Škoda Auto od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech. Důvodem jsou chybějící čipy do palubní elektroniky. Firma
se zaměří na dokončení více než 40 000 rozpracovaných vozů. Letos podle odborářů vyrobí o čtvrt milionů
vozů méně.

Nový ředitel MetLife
Od října se novým generálním ředitelem pojišťovny MetLife v Česku a
na Slovensku stal dosavadní finanční ředitel Pavol Dorčák, který nahradí
ve funkci současného ředitele Maria Valdese. Ten povýšil na generálního ředitele MetLife pro Mexiko, která se v rámci celosvětového působení pojišťovny MetLife řadí k největším.

Za zelenou stopou
ČEZ a Komerční banka uzavřely partnerství, budou
při něm spolupracovat na snižování své klimatické stopy a emisí svých zákazníků. Prvním krokem je společná podpora instalací střešních solárních elektráren,
Komerční banka také začíná od ČEZ ESCO odebírat
elektřinu z obnovitelných zdrojů. Oznámili to generální
ředitelé ČEZ Daniel Beneš a KB Jan Juchelka.

Rizika oživení rostou
Podle Mezinárodního měnového fondu jsou rizika
pro globální hospodářské oživení čím dál vyšší kvůli
přetrvávajícím rozdílům v proočkovanosti zemí, zrychlující inflaci a narůstajícímu dluhu, což by mohlo nechat všechny rozvojové země daleko za zbytkem světa. Fond očekává, že HDP mírně zaostane za 6% výhledem růstu z července.

Průmysl klesl i v Německu
Průmyslovou výrobu v Německu v srpnu utlumily
přerušené dodavatelské řetězce. Ve srovnání s červencem výroba klesla o 4 %, což je výrazně více, než se
čekalo. Problémy s dodavatelskými řetězci postihly
zejména automobilový sektor, který meziměsíčně klesl
o 17,5 %.

Stále utrácíme jen opatrně
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 4,1 %, bez očištění
o 5,1 % (za prodej nepotravinářského zboží vzrostly
o 8,9 % a pohonných hmot o 1,9 %, naopak za potraviny klesly o 1,2 %). Meziměsíčně vzrostly tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy o 0,3 % (v tom
za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,7 % a za potraviny o 0,1 %, naopak za pohonné hmoty klesly
o 1,5 %). Internetové a zásilkové obchody si nadále
udržely vysoký růst tržeb (o 20,6 %). Cenový deflátor
v maloobchodě (kromě motorových vozidel a bez vlivu
DPH) činil meziročně 104,0 %

Září fondům nepřálo
Největší meziměsíční propad zaznamenaly v září
akciové fondy, v důsledku paniky kolem čínské Evergrande odepsaly -3,91 %. Pokles zažily také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, a sice na hodnotu
-1,24 %, respektive -0,63 %. Dařilo se naopak nemovitostním fondům, které si připsaly zhodnocení
0,11 %. S nejlepším výsledkem zakončily měsíc září
fondy komoditní, které po srpnovém nezdaru získaly
3,89 procenta.

Smutná obchodní bilance
Zahraniční obchod Česka vykázal v srpnu schodek
28,1 miliardy korun. V meziročním srovnání byl výsledek horší o 35,6 miliardy Kč. K deficitu přispěl menší
vývoz aut a zdražování paliv. Zahraniční obchod Česka
letos skončil v deficitu potřetí za sebou. V červenci byl
schodek 8,2 miliardy a v červnu 7,3 miliardy korun.

Zelený meziúvěr i Moudré stavebko
Klienti ČSOB Stavební spořitelny mohou nyní financovat své bydlení šetrné k životnímu prostředí pomocí
Zeleného meziúvěru. Zajištěný překlenovací úvěr se
slevou 0,2 % na úrokové sazbě na všechny účely spojené s bytovou potřebou energeticky šetrného bydlení.
Pro zájemce je připravena také sleva 20 % na pojištění domácnosti, sleva na zhotovení energetického štítku
a odhad nemovitosti zdarma. Modrá pyramida má zase
nový design Moudrého stavebního spoření, které je od
1. října bez vstupního poplatku.

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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Garanční fond má peněz dost
Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidelných
poplatků do Garančního systému finančního trhu letos
odvedli 5,617 mld. Kč, o 707,8 mil. Kč více než loni.
Důvodem zvýšení odvodů je nárůst objemu vkladů,
z kterého se vypočítává výše příspěvků.

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního
čísla PROFI Poradenství & Finance

Direct bude v mobilu
Direct pojišťovna spouští aplikaci, kde klienti jednoduše zjistí, co mají pojištěné, sjednají si novou smlouvu, případně zruší starou, změní limity, zaplatí nebo se
s pojišťovnou spojí přes chat. Díky tomu mají lidé pojištění vždy po ruce a všechny informace najdou
v mobilu. Aplikace tak bude vlastně klientskou zónou
pojišťovny. Kromě toho ale bude mít i řadu dalších
funkcí.

Německá „lokomotiva“ brzdí
Objem německého vývozu v srpnu po očištění o sezonní a kalendářní vlivy poprvé po 15 měsících nečekaně klesl. Proti červenci se vývoz
snížil o 1,2 % na 113 miliard eur
(2,9 bilionu Kč), čekal se přitom
nárůst o 0,5 %. Naopak dovoz
o 3,5 % vzrostl a dostal se na
100,1 mld. eur, což byl téměř
dvojnásobek očekávaného růstu.
Dále v Německu také index očekávání ZEW v říjnu již popáté
klesl na 22,3 b. (odhad 23,5 b.)
z předchozích 26,5 b., v eurozóně klesl na 21 bodů.
ZEW říká, že experti na finančních trzích očekávají propad zisků, zvláště v exportně orientovaných sektorech,
jako je výroba aut a chemikálií/farmaceutik.

Zakládání nových firem v ČR brzdí
V ČR za tři čtvrtletí bylo podle Dun & Bradstreet zaregistrováno 22 251 nových firem. To je o 11 % víc
než ve srovnatelném období loňského roku a o jeden
subjekt víc než v roce 2019. Celkový počet společností
v ČR překročil hranici 530 000. Jen v posledních měsících se zpomaluje tempo a ve 3. kvartálu tak vzniklo
zhruba o pětinu méně nových společností než v prvních
třech měsících toku.

Nový fond „do budoucnosti“
Česká softwarová společnost eMan zakládá investiční fond s názvem eMan Innovations. Ve spolupráci se
společností Starteepo bude investovat jednotky až desítky milionů korun do projektů z oblastí fintech, digitalizace služeb, průmyslu či dopravy. Záměrem je investovat do zhruba dvou až tří zajímavých startupů
ročně českých i zahraničních projektů s globálními ambicemi. Společnost také potvrdila roční výhled pro roční výnosy ve výši 210 mil. Kč.

Ceny letí i v Maďarsku

INFOGRAFIKA
• Růstový trend potvrzen
PORADENSKÝ TRH
• Tomáš Rampula: Čechy učí investovat
současná situace na kapitálovém trhu
• Češi utíkají před inflací ke zlatu
• Jacek Makowski: Šifrujte, šifrujte, šifrujte!
• 3 tipy, jak klientovi vysvětlit nutnost
vytvoření finančního plánu
HYPOTEČNÍ TRH
• BRUNCH: Každý pohár jednou přeteče
• Na vlastní bydlení si Češi nenašetří
• Jak na financování nemovitostí,

které dál zdražují?
• Pokles cen nájemního bydlení se zastavil
• Ideální bydlení podle věku
POJIŠŤOVNICTVÍ
• Na zajištění zdraví myslí jen ti prozíravější
• Pojištění vozidel 2021 aneb 5P
• Statistika nuda je, má však cenné údaje!
• Abeceda povinného ručení.

Co jste (možná) nevěděli o „POVku“
• Sedm překvapení, která vás mohou potkat u připo-

jištění autoskel
INVESTICE
• Spoření na penzi: mezi starým a novým
„penzijkem“
• J&T Investments pozměňuje svůj název
• Jak investovat do umění

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Maďarsku v září zrychlilo na 5,5 % ze srpnové hodnoty
4,9 % po měsíčním nárůstu o 0,2 %. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň od října 2012.
č. 37/2021
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Podnikání i bankroty ve 3. Q
Podle CRIF – Czech Credit Bureau během letošního
třetího čtvrtletí začalo v Česku podnikat 15 958 lidí,
svou živnost ukončilo 6320 podnikatelů a 17 859 podnikatelů svou činnost přerušilo. Ve stejném období bylo v Česku vyhlášeno 162 bankrotů obchodních společností, 1459 bankrotů fyzických osob podnikatelů a
3600 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde
u bankrotů obchodních společností o mírný nárůst,
u bankrotů fyzických osob podnikatelů a osobních
bankrotů pak o pokles.

Vybíráme
z ročenky
Průvodce
poradenstvím
a financemi
2021

Už i konsolidace z mobilu

EKONOMIKA
• iPhone a „Ostblock diskont“
• Tomáš Sedláček: Musíme se naučit být
svými vlastními šéfy

Air Bank nabízí novinku na českém bankovním trhu
– kompletní konsolidaci více různých úvěrů v mobilní
aplikaci. Právě sloučení více půjček nebo refinancování
úvěru z jiné ne/banky patří v poslední době mezi ty
nejčastější účely, na které si klienti půjčku berou. Důvodem je, že mohou reálně ušetřit na měsíční splátce
a celkovém přeplatku.

Bude méně daňových rájů
Globální minimální korporátní 15% daň snad bude
realitou včetně povinnosti platit daně tam, kde působí,
a nejen tam, kde
mají své sídlo.
Podle OECD domluvené změny mezinárodního daňového systému odsouhlasilo 136 zemí a
jurisdikcí, jež vytvářejí více než
90 % globálního
HDP. Přidává se i
Irsko, které dlouhodobě udržovalo daň na 12,5 % a
kvůli tomu ročně na daních přijde asi o 2,5 miliardy
dolarů. 15% minimální daň přijalo i Maďarsko, ale
zřejmě jen díky 10letému přechodnému období.

MMF: začněte šetřit!
Mezinárodní měnový fond (MMF) vyzval vlády, aby
začaly pracovat na fiskálních plánech, které jim pomohou snížit zadlužení nahromaděné kvůli vysokým výdajům na řešení dopadů pandemie covidu-19. Podle
fondu je důležité, aby se jednotlivé země už začaly
vracet k udržitelným rozpočtům a aby jejich rozpočtové politice důvěřovali investoři.

Sazby vkladů porostou
MONETA mění úrokové sazby u nově zřizovaných
depozitních produktů, zatím na spořicích účtech, v
nejbližších dnech pak dojde ke zvýšení úroků u termínovaných vkladů. K tomuto kroku banka přistupuje v
souvislosti s rozhodnutím ČNB zvýšit základní úrokové
sazby.

Divný trh práce USA
Ekonomika USA vytvořila v září 194 000 pracovních
míst, i když trh čekal příspěvek 500 000 míst. Přesto
míra nezaměstnanosti v září klesla na 4,8 % ze srpnových 5,2 %, když trh čekal pokles na 5,1 %.
č. 37/2021

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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