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Spoříme jen s covidem

Fixed.zone exceluje

Když se podíváme na graf vývoje chování domácností na bankovních trzích, vidíme ty vlny „opatrnosti“, když nemoc udeří. V létě zřejmě máme jiné starosti i radosti. Z hlediska růstu zadlužení se samozřejmě projevuje i rekordní rok hypoték, když z letošního
nárůstu 132 miliard šlo na bydlení celých 115 miliard
korun. Na vklady letos domácnosti přidaly 188 miliard, na ty netermínované dokonce 220 miliard korun
(na úkor termínovaných).

Společnost Fixed.zone, a.s. upsala své akcie v celkovém počtu 222 000 kusů za cenu na horní hranici
cenového rozpětí 180–222 Kč. Hodnota společnosti po
úpisu činí 493,28 milionu Kč. Emise byla přeupsána
2,8krát. Obchodování s akciemi firmy bude zahájeno
8. listopadu za upisovací cenu 222 Kč.
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Mladí splácejí hůř
Podle Bankovního a
Nebankovního registru
klientských informací
dosáhlo zadlužení fyzických osob podnikatelů
u bank a dalších finančních institucí ke konci
srpna 116,4 miliardy korun (průměr 814 tisíc korun
na jednoho). Řádně své dluhy nezvládalo splácet
6934 podnikatelů, objem nespláceného dluhu činil celkem 2 miliardy korun. Mladí živnostníci splácejí své
dluhy až třikrát hůře než jejich starší kolegové.

Úroky hypoték letí vzhůru

0

Rychle pryč od DPI
Z režimu dodavatele poslední instance (DPI) odešlo od společnosti ČEZ přes 140 tisíc klientů z celkových zhruba 374 tisíc. Řada odběratelů si zvolila běžné produkty ČEZ Prodej, někteří z nich odešli k jiným
dodavatelům, řekl mluvčí společnosti Roman Gazdík.
Doporučuje při přechodu používat zejména on-line
formulář.

Erste i Spořce se daří
Erste Group meziročně za 9 měsíců roku 2021 víc
než zdvojnásobila čistý zisk na 1,451 mld. eur. Za toto období provozní zisk dosáhl 5,735 mld. eur (meziročně +8,5 %), výnosy z poplatků a provizí banky
Erste dosáhl 1,69 mld. eur (meziročně +16,7 %).
Banka oznámila, že bude za rok 2021 cílit na vyplacení dividendy ve výši 1,6 eur na akcii. Česká spořitelna
za 9 měsíců letošního roku hlásí čistý zisk 10,8 mld.
eur, meziročně +36,3 %.

Růst úrokových sazeb hypoték zrychluje. Hypotéky
zdražily podle serveru Hypoindex všechny banky, některé dokonce o více než celý procentní bod. Sazby
tak zamířily k hranici 4 % p.a. a příští rok asi půjdou
ještě výš.
Za tři čtvrtletí letošního roku poskytly banky podle
serveru hypotéky za 323,35 mld. Kč – proti loňskému
rekordnímu roku víc téměř o 90 %.

Akciové eldorádo online
Americké trhy předvedly týdenní sérii rekordů vylepšování historických maxim, když od začátku roku
přidaly od 18 % DJIA do 23 % S&P 500. Pražská burza sice jela spíš z kopce vinou ochlazování přehřátých
akcií ČEZ, ale letošním zhodnocením stále atakuje 30 %.

Kvartál – žádná sláva
Předběžný odhad českého HDP za třetí čtvrtletí
ukázal bolestný útlum autolandu – mezičtvrtletně
vzrostl o 1,4 % (trh čekal růst o 1,8 %), meziročně
vzrostl o 2,8 % při odhadu trhu 3,2 %. Jde o odhad
bez podrobnějších informací, ale zřejmé je, že průmysl byl bit jako žito, ale zřejmě trochu fungovala alespoň spotřeba domácností.
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Některé banky musí přidat

Moneta nad očekávání

Banky v zemích EU budou muset do roku 2030 zvýšit svůj kapitál v průměru o zhruba 8 %, což by se
mělo v praxi týkat zejména desetiny největších bank.
Návrh nových kapitálových požadavků na fungování
bankovního trhu představila Evropská komise. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) podle komise vyčíslil
celkové zvýšení kapitálu do konce dekády na nejvýše
27 miliard eur (695 miliard Kč), což je polovina částky, kterou odhadoval ještě loni.

Výsledky bankovní skupiny Moneta Money Bank za
třetí čtvrtletí na hlavních parametrech překonávají odhady trhu. Čistý zisk za období od července do září
meziročně vzrostl na 1,47 mld. Kč (o 105 %) při očekávání 1,09 miliardy korun. Čistý úrokový výnos se
meziročně zvýšil na 2,16 mld. Kč při odhadu trhu 2,12
miliardy korun.

ČPP: „Prostě servis“
Společnost ČPP Servis má ambiciózní růstové plány
– chce více rozvíjet plnohodnotnou poradenskou síť při
zásadním rozšíření portfolia nabízených služeb, včetně
financování nejen bydlení, investování nebo spoření na
penzi. Součástí přeměny a růstu je i nový vizuální
koncept: nový web www.cppservis.cz, upravené logo a
postupná změna propagačních materiálů i obchodních
míst. Celou proměnu bude doprovázet nové motto:
„Prostě servis“.

Inflace roste všude
Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu tento měsíc zrychlil na 4,6 % ze zářijových 4,1 % (jde ale
o tzv. harmonizovaný index bez nemovitostí). V Polsku
index spotřebitelských cen meziměsíčně vzrostl o 1,0 %
při odhadu 0,6 %, meziročně o 6,8 % při odhadu 6,4
%. A v eurozóně meziroční jádrová inflace v říjnu sice
vzrostla o 2,1 %, ale vlastní inflace vzrostla již ne
o odhadovaných 3,7 ale na 4,1 % – nejvýš za 13 let.
Samotné ceny energií meziročně vylétly o 23 %.

Stavebko i pro děti
Rodiče na start do
života díky stavebnímu spoření naspořili
68 % Čechům, kterým je dnes mezi 18
a 45 lety a tento produkt patří mezi nejvyužívanější způsoby, jak dětem našetřit na budoucnost.
Našetřené peníze přitom dotazovaní nejčastěji použili
na financování nebo rekonstrukci prvního samostatného bydlení. Podle říjnového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen na 44 % z nich dostalo do
vínku úspory do 100 tisíc korun, třetina pak až 200 tisíc korun.

Eurozóna víc, Německo méně
Růst HDP eurozóny vzrostl ve 3Q mezičtvrtletně
o 2,2 % (odhad trhu 2,0 %), meziročně o 3,7 %
(odhad 3,5 %), ukazuje rychlý odhad Eurostatu. Německá ekonomika rostla ve 3Q mezikvartálně jen
o 1,8 %, odhad trhu 2,2 %.

Neznáte klienta Growing Way?
Advokátní kanceláře dávají dohromady klienty fondu Growing Way, který je podezřelý z podvodu. Soud
rozhodl, že o své peníze můžou čtyři tisícovky investorů usilovat jen prostřednictvím zmocněnce. Policie obvinila zakladatele fondu Ondřeje Janatu z podvodu za
1,5 miliardy korun.

Náš průmysl pláče
Český index nákupních manažerů PMI v průmyslu
v říjnu klesl na 55,1 b., tedy na nejnižší hodnotu od
listopadu 2020 (odhad trhu 57,0 b.) z 58,0 za září.
Naplno se promítl pokles exportu, jak potvrdil i pokles
ukazatele důvěry. Průmysl je stále pod tlakem nedostatku výrobních vstupů, který je asi nejzřetelněji vidět na automobilovém průmyslu. Firmy hromadí zásoby jak materiálu, tak i vlastních výrobků, které nejsou
schopny dokončit v důsledku chybějících komponent.

Týden centrálních bank
V tomto týdnu bude opět hrát prim zasedání centrálních bank. Na programu je zasedání České národní
banky, amerického Fedu i Bank of England a ve všech
případech se očekává utažení měnové politiky. ČNB
bude rozhodovat mezi 50 a 75 body na základě nové
prognózy a na měnovém jednání 4. listopadu budou
přítomni všichni členové bankovní rady. Fed jen trochu
uvolní nohu z plynu, trhy počítají s mírným omezením
nákupu dluhopisů, s ukončením kvantitativního uvolňování okolo poloviny roku 2022 a nedlouho poté s cyklem
zvyšování úrokových sazeb. ECB ale ponechává svou politiku beze změny a vzdoruje sázkám na navýšení sazeb.

Hypotéky přes mobil
Air Bank svým klientům nově a jako první banka na
českém trhu umožňuje podat kompletní žádost o novou hypotéku už i v mobilním bankovnictví. V aplikaci
My Air si mohou požádat také o refinancování hypotéky z jiné banky do Air Bank.

Daň minimálně 15 % bude
Lídři na summitu velkých světových ekonomik skupiny G20 jednomyslně podpořili dohodu o nových mezinárodních daňových pravidlech, včetně zavedení globální minimální daně.

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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Vánoce budou skromnější
Podle průzkumu společnosti Provident se loni více
než polovina Čechů ve výdajích na Vánoce nijak neomezovala, ale letos plánují téměř tři čtvrtiny oslovených pojmout Vánoce úsporněji (68 %). Více než polovina lidí (55 %) se pokusí ušetřit na vánočních přípravách. Loni kontakty s rodinou a přáteli omezilo 36 %
lidí, letos ale plánuje omezit kontakty na Vánoce jen
desetina (11 %) lidí.

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního
čísla PROFI Poradenství & Finance

Škodovka je zatím v zisku
Provozní zisk Škoda Auto za prvních 9 měsíců roku
vzrostl na 900 mil. eur ze 469 mil. eur před rokem,
tržby za stejnou dobu vzrostly na 13,3 mld. eur z 12,0
mld. eur před rokem. Dodávky zákazníkům za 9 měsíců
klesly na 700 700 vozů z loňských 721 900. Čtvrtý
kvartál ovšem zatím optimisticky nevyznívá, i když „To
nejhorší je už za námi,“ říká ředitel Volkswagenu Herbert Diess.

Ropy nebylo dost
OPEC v říjnu zvýšila
těžbu méně, než kolik jí
povoluje dohoda o dodávkách. Hlavní příčinou byly nedobrovolné
výpadky u některých
menších producentů,
které nevykompenzovaly ani vyšší dodávky ze Saúdské Arábie a Iráku. Celkem OPEC v říjnu podle průzkumu agentury Reuters
těžil 27,5 mil. barelů denně, což je o 190 tisíc barelů
více než v předchozím měsíci. Podle dohody o dodávkách mohl OPEC těžbu zvýšit až o 254 000 barelů denně.

Jamal s otazníky
Dodávky ruského plynu z Polska do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal zůstávají zastavené, tok
plynu je obrácený opačným směrem. Vyplývá to z údajů německého provozovatele plynovodní sítě, společnosti Gascade. Plynovod je však využíván jen občas
pro mimořádné dodávky. Větší problémy to ale nezpůsobuje, ceny plynu pokračovaly v mírném poklesu,
ovšem po růstu ceny klíčového termínového kontraktu
na plyn s dodáním v prosinci na 72,50 eura/MWh.

České dluhopisy pláčou
Výnosy dluhopisů na domácím trhu pokračovaly v
růstu, zvýšily se opět o 5–20 bodů a to hlavně u kratších splatností. Výnosy u kratších splatností (2–5let)
jsou nejvyšší za poslední dekádu a pomalu se blíží hranice 3 %. Na peněžním trhu sazby vzrostly opět o 5-10
bodů a sazba 2letého swapu se po 13 letech dostala
nad 3,3 %. Celkově swapová křivka se stává stále více
invertovanou.

INFOGRAFIKA
• Nevídaný růst počtu prodaných nemovitostí
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

Schodek stále roste
Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na
335 miliardy korun ze zářijových 326,3 miliardy korun.
Jde o nejhorší říjnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke
konci října byl schodek 274 miliard korun.
č. 40/2021
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Spořka je v ratingu lepší
Agentura Fitch potvrzuje rating České spořitelny na
úrovni A, vylepšuje výhled na „stabilní“ z „negativní“.

Z Facebooku bude Meta
Metaversum má být víc než universum (vesmír),
tedy jakýsi nad-vesmír, nebo za-vesmírem, slovo meta je však také řecký výraz pro cíl. Podle některých šílená vize průniku virtuálního a reálného
světa pomocí chytrých
telefonů i nových prostředků pro rozšířenou
realitu. Podle Marka
Zuckerberga „V metavesmíru budete moci
dělat téměř vše, co si
dokážete představit.“ Firma změní i logo, kterým napříště bude modrý symbol nekonečna a od prvního
prosince se pak bude obchodovat pod novou zkratkou
– MVRS. Kritici ovšem mají za to, se jedná
o zastírací manévr, který firmu problémů nezbaví.

Vybíráme
z ročenky
Průvodce
poradenstvím
a financemi
2021
EKONOMIKA
• iPhone a „Ostblock diskont“
• Tomáš Sedláček: Musíme se naučit být
svými vlastními šéfy

Volvo zpět na scéně

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

Akcie švédské automobilky Volvo Cars úspěšně debutovaly na stockholmské akciové burze, když tato
dceřiná firma čínské společnosti Geely v primární veřejné nabídce akcií (IPO) vybrala 20 miliard švédských
korun. Investoři podle agentury Bloomberg vkládají
důvěru zejména do jejího přechodu k elektromobilitě.

HYPOTÉKY
• Marek Rokoský: Reverzní hypotéka korektně
• Rekonstrukce jako nový fenomén hypotečního trhu
• Budoucnost a vývoj hypotečního trhu

MSF přeskočil Apple
Tržní kapitalizace firmy Apple klesla na 2,43 bilionu
dolarů (53,8 bilionu korun), zatímco akcie Microsoftu
naopak stouply a tržní kapitalizace firmy se zvýšila na
2,45 bilionu dolarů. Tržby
Applu ve třetím čtvrtletí
sice vystoupily na 83,36
miliardy dolarů, zaostaly
však za očekáváním analytiků.
Firma také oznámila,
že kvůli problémům v dodavatelském řetězci přišla
za čtvrtletí na tržbách o
šest miliard dolarů. Microsoft naopak vykázal rekordní
zisk a jeho výsledky už 11. čtvrtletí za sebou překonaly očekávání analytiků.

Jen aby to nebyl doping
Coca-Cola zaplatí 5,6 miliardy dolarů, aby získala
plnou kontrolu nad značkou nápojů pro sportovce BodyArmor. Coca-Cola již ve firmě BodyArmor vlastní
30% podíl.

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

Předplatné na www.profipf.cz

Prudce brzdí i USA
HDP Spojených států se ve třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 2 % a růst tak prudce zpomalil z 6,7 % ve druhém kvartálu. Tempo hospodářského růstu bylo ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za více než rok, navíc zaostalo za očekáváním analytiků
2,7 procenta.
č. 40/2021
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