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Inflace řádí všude

ČEZ má lepší zisk i výhled

Český index spotřebitelských cen v říjnu meziměsíčně vzrostl o 1,0 % (odhad trhu 0,7 %) proti předchozímu růstu o 0,2 % a meziročně vzrostl o 5,8 %
(odhad trhu 5,5 %) proti předchozímu růstu o 4,9 %.
Lze očekávat, že bude atakovat 7% úroveň na přelomu roku, na 6,1 % zvedlo prognózu pro rok 2022 i
ministerstvo financí (z 3,5 % ještě v létě). Ceny vylétly i v Maďarsku o 6,5 %, v Polsku o 6,8 %, v USA
růst signalizuje 8,6% růst výrobních cen.

Energetická skupina ČEZ hospodařila ve třetím
čtvrtletí s upraveným čistým ziskem 5,6 miliardy a
výnosy ve výši 47,71 miliardy korun. Analytici v průzkumu Reuters čekali v průměru výsledek 4,48 miliardy korun. Roční odhad upravuje na 19 až 21 mld. Kč
(dříve 18 až 20 mld.).
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Služby si trochu pomohly
Poskytovatelům služeb stouply ve třetím čtvrtletí
podruhé v řadě tržby bez očištění meziročně o 8,9 %
(po 15,1 % v druhém čtvrtletí). Podle ČSÚ se v tuzemských hotelech, penzionech a kempech v letošním
třetím čtvrtletí ubytovalo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 % víc, přesto však proti roku 2019 o desetinu méně.

Německo: bude lépe!
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Německo: Index ekonomického sentimentu ZEW
v listopadu nečekaně roste na 31,7 b. (odhad trhu
18,0 b.) z 22,3 b. za říjen díky očekávání, že cenové
tlaky se na počátku příštího roku zmírní a růst největší evropské ekonomiky zrychlí. Ale dílčí index současných podmínek ZEW v listopadu klesl až na 12,5 b.
(odhad trhu 18,0 b.) z 21,6 b. za říjen.
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Jak zdraží elektřina
Podle ČEZ samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se např. u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Zatímco dosud za megawatthodinu platili lidé
1700 korun bez DPH, nově to bude 3120 korun. Celkové ceně na faktuře pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají stejné ani žádné významné zvýšení
analytici neočekávají.

Bez rozpoznání obličejů
Sociální síť Facebook vypne systém rozpoznávání
obličejů, který automaticky identifikuje uživatele na
fotografiích a videích. Odstraní i informace o obličejích více než miliardy lidí. Jako důvod firma uvedla
„rostoucí obavy z používání této technologie ve společnosti“. Technologický sektor již několik let bojuje
s kritikou používání této technologie kvůli etice.

Firmy dál neinvestují a syslí cash
Podnikové saldo v září 2021 vykázalo kladné hodnoty, a to i přes meziroční zvýšení poptávky po úvěrech o 27,8 mld. Kč a meziměsíční pokles firemní hotovosti na účtech v bankách o 10,4 mld. Kč. Na data
ČNB reagovala ČBA s tím, že samotná existence kladného salda (+82,1 mld. Kč), kdy firmy mají v bankách
více prostředků uloženo, než si na úvěrech vzaly, je
v podstatě mimořádný a nikoli pozitivně interpretovatelný jev, jenž znamená, že firmy raději drží hotovost,
než aby investovaly, a to negativním reálným úrokovým sazbám navzdory.
č. 41/2021

Akcie řádí příliš
Americký Fed vydal varování, že ceny rizikových
aktiv dále rostou a jsou tak náchylnější k propadu,
pokud se ekonomika zhorší. Trhy shodou okolností
současně po úžasné sérii rekordů trochu ubraly,
ovšem spíš jen vinou vybírání zisků.

Rakousko zdaní kryptoměny
V Rakousku bude od
1. března příštího
roku platit 27,5% daň
na příjmy z kryptoměn nabytých po 28.
únoru 2021 bez časového testu. Kryptoměny se tak v zemi
budou danit stejnou
sazbou jako příjmy z akcií. V Česku se příjmy z kryptoměn daní stejně jako akcie sazbou 15 %, u akcií
jsou pro FO po třech letech osvobozeny.

Průmysl dále klesá
Česká průmyslová výroba v září klesla meziročně 4,0 %, odhad -0,9 %, bilance zahraničního obchodu
v září vykázala -13,29 miliardy Kč při odhadu pouhých -7,0 miliard korun. Alespoň stavební výroba si
v září připsala proti srpnu 0,4 %, meziročně byla vyšší o 2,2 % a od začátku roku se její reálné výkony
zvýšily o 0,2 % zejm. díky inženýrskému stavitelství.
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400 „poradců“ má problém

Plyn, plyn, plyn

Kolem čtyř tisíc lidí „přivedlo“ do podvodné firmy
Growing Way Ondřeje Janaty během necelého roku až
400 „náborářů“ z bank nebo z poradenských firem. Jejich provize údajně dosahovaly měsíčně až milionových částek, ale jejich databázi zabavili v kancelářích
firmy policisté. Při lákání k Janatovi mohli využívat důvěry lidí, kterým peníze spravovali dlouhodobě.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v prosinci vykazovala poté, co plynovodem Jamal
začal opět proudit plyn na západ 4. listopadu poklesla na
74,6 eura (zhruba 1900 Kč) za megawatthodinu (MWh).
Na začátku října cena překonala 160 eur za MWh, loni
touto dobou se však pohybovala kolem 15 eur za MWh.

Mnoho firem ve ztrátě
Podle analýzy Dun & Bradstreet vykázalo za rok
2020 nejvíc českých firem v daňovém přiznání nulu
nebo ztrátu. Z více než 81 000 společností, u kterých
jsou k dispozici finanční výkazy ve sbírce listin, žádnou
daň z příjmu nezaplatilo 51,5 %. Z dat (za všechny
a.s. i s.r.o. které v letech 2015 až 2020 zveřejnily své
finanční výkazy) dále vyplývá, že daň z příjmu za rok
2020 odvedl nejmenší podíl firem za poslední čtyři
roky.

Nový rektor VŠE
Akademický senát Vysoké
školy ekonomické v Praze
zvolil hned v prvním kole nového rektora. Po jmenování
prezidentem ČR se jím stane
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.,
dosavadní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
(od 1. dubna 2022 do 31.
března 2026). Na pozici střídá po dvou funkčních obdobích prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc.

Muzika na internetu
Zájem lidí v Česku o placené poslouchání hudby z internetu loni vzrostl. Za služby Spotify, iTunes či YouTube
Music v první polovině loňska platilo přibližně 400 000 lidí, o polovinu víc než v předchozím roce. S 5% podílem
uživatelů placeného streamingu hudby ČR dál zaostává
za evropským průměrem.

Ropy moc víc nebude
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem se dohodli, že v prosinci znovu
zvýší těžbu o předem plánovaných 400 000 barelů denně. Podle zdrojů agentury Reuters to vyplynulo z jejich
online setkání. OPEC+ tak nepovolil tlaku na ještě rychlejší zvyšování produkce ropy kvůli její stávající vysoké
ceně.

Nákupní horečka se nekoná
České maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly
o 0,6 % při očekávání růstu o 2,0 % (v srpnu 3,7 %).
I maloobchodní tržby bez automobilů vzrostly meziročně
jen o 3,6 % při očekávání trhu 4,3 % (v srpnu 5,1 %).
V eurozóně maloobchodní tržby dokonce klesly v září
o 0,3 %, přestože se čekal meziměsíční růst o 0,2 %.

Mluvčí Slavia pojišťovna

Fintechy spojují síly
Společnosti CreaSoft – lídr v oblasti softwarových řešení pro distributory finančních produktů a IFA Services IT specialista na hypoteční a úvěrové nástroje, spojují
svoje aktivity pod nově založený ATAQAMA Holding, a.s.
Majoritním akcionářem společnosti jsou současní majitelé
společnosti CreaSoft a Artur Petržilka, majitel IFA Services, získal minoritní podíl. Vedením Holdingu byl pověřen
Tomáš Síkora, současný ředitel společnosti CreaSoft.

Spořicí účty dají jen maličko
Banky v Česku jen pomalu zvyšují úročení depozit,
většinou jen tzv. „spořicích“ a omezených pásmech zůstatků. Navíc třeba až od prosince a u vybraných produktů (ČS, RB, EB) na 1,5 %. Zatím jen Creditas zvýšila úročení alespoň na 2,1 % do 350 tisíc korun, Trinity Bank na
2,08 bez omezení výše vkladu. Banky samy z depozit dostanou od ČNB 2,75 % a trh čeká, že se dostane k 3,5
%. Reálně tak úspory domácností stále silně (o cca 4 %)
ztrácejí hodnotu.

Václav Bálek se stal novým
kontaktem pro média ve Slavia
pojišťovně. V minulosti byl mimo jiné mluvčím České pojišťovny a naposledy řídil téměř
jedenáct let interní a externí
komunikaci Allianz a šest let
stál v čele pracovní skupiny pro
komunikaci ČAP. V roce 2019
získal ocenění Nejlepší mluvčí
soukromého sektoru.

Oliheň se nepovedla
Kryptoměna squid inspirovaná úspěšným jihokorejským seriálem Hra na oliheň (Squid Game) přišla
téměř o veškerou hodnotu. Hodnota mince si od svého
uvedení připsala přes 300 000 % na více než 2856 dolarů. Nyní se ale její hodnota blíží nule a vypadá to, že
její tvůrci s penězi investorů zmizeli, napsal server
Sky News.

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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Mall prodáno polskému Allegru
Polská společnost Allegro se dohodla na převzetí
stoprocentního podílu v české skupině e-shopů Mall
Group a kurýrní firmě WeDo. Allegro transakce vyjde
až na 975 milionů eur (přibližně 24,7 miliardy Kč),
uvedla v tiskové zprávě skupina Rockaway Capital. Ta
je spolu se skupinami PPF a EC Investments dosavadním spoluvlastníkem Mall Group.

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního
čísla PROFI Poradenství & Finance

Roste nejen minimální mzda
Minimální mzda od ledna vzroste o 1000 korun na
16 200 Kč. Nařízení schválil kabinet. Minimální mzdou
se zvýší i tzv. zaručená mzda, a to podle odbornosti,
složitosti a odpovědnosti práce až na 32 400 korun.

Bankroty zatím stagnují
V říjnu bylo v Česku vyhlášeno 71
bankrotů obchodních
společností, o 19 více
než než v září. Rovněž bylo vyhlášeno
497 bankrotů podnikatelů, o 16 méně
než před měsícem.
Vyplývá to ze studie
společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

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

Schodek bude tížit

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?

ČNB očekává letos nárůst deficitu veřejných financí
na 6,9 % HDP z loňských 5,6 %. Příští rok by pak měl
schodek klesnout na 4,4 % a v roce 2023 na 4,2 %.
ČNB tak odhad pro všechny tři roky zlepšila, když ještě
v srpnu banka očekávala letošní deficit 7,5 %, příští
rok 5,3 % a v roce 2023 5,1 %.

Průmysl klesá i v Německu
V Německu průmyslová výroba v září klesla meziměsíčně o 1,1 %, trh čekal růst o 1 % po revidovaném
poklesu o 3,5 % v srpnu. Alespoň průmyslové objednávky v září vzrostly meziměsíčně o 1,3 % (odhad trhu
1,8 %) proti předchozímu rev. poklesu o 8,8 %, meziročně vzrostly o 9,7 % (odhad trhu 11,3 %) proti předchozím rev. 10,4 %.

Nemovitosti šílí i na Slovensku
Všechny slovenské regiony čelí rapidnímu nárůstu
cen nemovitostí. Stojí za tím zejména nízká úroková
sazba hypoték, pandemie a inflace. Podle Slovenské
centrální banky je průměrná cena bytů 2364 eur za
metr čtvereční, což je o 18,4 % více než v roce 2020.
U domů je nárůst cen ještě rychlejší.

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

Objednejte si předplatné
na www.profipf.cz/predplatne

Inovace MetLife
Pojišťovna MetLife pokračuje v inovacích svých produktů a ke 2. listopadu uvádí na trh novou verzi oblíbeného produktu Garde – Garde 6.0. Ten navazuje na
produktovou řadu Garde, ovšem přináší několik významných novinek a aktualizací v oblasti připojištění či
investiční podoby pojištění. Produkt budou nabízet nezávislí pojišťovací agenti.
č. 41/2021
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