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Euro pod 25 korunami

Jak flotila ceny plynu snížila

Česká měna posilovala od minulé středy, kdy bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu
o celý procentní bod na 3,75 % ve snaze tlumit očekávání, že spotřebitelské ceny nadále rychle porostou.
Koruna tak v úterý k euru posílila pod 25 Kč za euro,
když získala vůči euru 15 haléřů na 24,92 Kč za euro.
Pod 25 Kč za euro zavírala naposledy loni v únoru, tedy ještě před propuknutím epidemie koronaviru.
K dolaru si v úterý koruna polepšila o devět haléřů na
22,06 Kč za dolar.

Evropské ceny zemního plynu již pátý den klesají
po zjištění, že minimálně 15 plavidel s americkým
LNG plují do západoevropských přístavů. Z maxima
180 eur za MWh tak ceny klesly již pod 100 eur/MWh.
Také německý roční kontrakt na elektřinu po růstu na
245 eur/MWh kontrakt na leden klesá tento týden
o více než čtvrtinu, když oteplení zřejmě v úvodu
2022 sníží spotřebu.

Platy, virus, energie
Tři aktuální oblasti má k řešení nová vláda – konkrétní opatření se ale teprve v koalici doplňují a budou dále upřesněna. Platy ve státní sféře neporostou
plošně, ale jen různě v některých oborech (o 700 korun, o 6 procent, o 2 procenta, žádné peníze navíc
nedostanou státní úředníci), platy politiků budou na
rok zmraženy.
Co nejrychlejší proočkování třetí posilující dávkou
bude možné pro všechny nad 18 let. Testování dvakrát týdně ve školách doplní stejné testováním i ve
firmách. Jedná se i o zkrácení karantény po infekci.
Cílená pomoc domácnostem zasaženým růstem cen
energií bude možná i mimořádnou okamžitou pomocí
a po zvýšení příspěvku na bydlení (v rámci novely zákona o státní sociální podpoře) o něj budou lidé moci
žádat až 3 měsíčně zpětně, tedy už za říjen.

Rok růstu, ale také inflace
Růst české ekonomiky by měl příští rok zrychlit na
3,9 % z letošních 2,5 %. Ekonomika by se tak mohla
dostat v příštím roce na předpandemickou úroveň.
Zároveň by výrazně měla stoupnout inflace na průměrných 5,5 % z letos odhadovaných 3,8 % a bude
příští rok zřejmě největším problémem pro českou
ekonomiku. Naopak podle pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 14 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků nezaměstnanost dál
mírně klesne. Proti růstu inflace by mělo mírně působit
očekávané posilování koruny, která by měla příští rok
podle odhadů posílit na průměrných 24,9 Kč/eur z letošních 25,60 koruny za euro. V letech 2023 a 2024 by se
podle odhadů měla inflace klesnout ke 2 %.

Optimismus pro 2022
Světová ekonomika překoná v roce 2022 poprvé
hranici 100 bilionů dolarů, což je o 2 roky dříve, než
se očekávalo ještě loni, uvádí Centre for Economics a
Business Research. CEBR nyní očekává, že Čína vystřídá Spojené státy na postu největší ekonomiky
světa v roce 2030, tedy o dva roky později, než předpovídala loni. Indie by v příštím roce měla z hlediska
výkonu ekonomiky předstihnout Francii a v následujícím roce Británii. Důležitou otázkou tohoto desetiletí
je, jak se světové ekonomiky vypořádají s inflací
s varováním, že pokud se nedostane pod kontrolu,
mohla by světová ekonomika v roce 2023 nebo 2024
čelit recesi.
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Mírný růst důvěry
Spotřebitelská důvěra v Česku za prosinec vzrostla
(poprvé od srpna) na -14,3 bodu z předchozích
-16,0 b. Podnikatelská důvěra v prosinci stagnovala
na 8,4 b., ale s výjimkou služeb se za poslední měsíc
nálada zvýšila ve všech odvětvích českého hospodářství díky především očekávánému růstu poptávky
v dalších měsících.

Roste i nájemné
V bytech v Praze a krajských městech na konci
třetího čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostlo nájemné v
průměru o 3,8 % na 247 korun za metr čtvereční měsíčně. Nejdražší byla Praha s 293 korunami, nejlevnější Ústí nad Labem s průměrným nájemným 175
korun za metr čtvereční. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte.
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Akcie dál porostou

Důchody v lednu vzrostou

Podle stratégů JPMorgan Chase není důvod se obávat, že by rally amerických akcií na stále nové a nové
rekordy, brzy skončila. Naopak, v blízké době se může
připojit ještě více investorů. Podmínky pro nějaký velký výprodej nejsou v tuto chvíli na místě vzhledem
k již tak nízkému naladění investorů, rekordním zpětným odkupům a pozitivní lednové výsledkové sezóně,
napsali stratégové: „Positioning investorů je příliš
medvědí – trh zašel s narativy o jestřábí centrální
bance a medvědím omikronu příliš daleko.“

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od 1.
ledna zvednou všem příjemcům minimálně o 650 Kč.
Další zvýšení pak bude záviset na výši jejich důchodu a
průměrná starobní penze se tak navýší celkem o 805 Kč.

Software je stále rizikovější
Počet nově odhalených softwarových zranitelností
letos přesáhl
19 000, přičemž loni to bylo 18 352.
Letošní číslo je nejvyšší v historii. Zranitelná místa
v softwarových systémech mají navíc stále závažnější a globálnější dopady. Vyplývá to z aktuálních údajů z The National Vulnerability Database.

Kam až sazby půjete?
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok pokládá
za extrémně nepravděpodobné, že by bankovní rada
ČNB zvýšila v příštím roce úrokové sazby až nad 5 %.
Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Připustil další
zvýšení sazeb, o jeho rozsahu však spekulovat nechtěl.

Crowfunding jen s licencí
Platformy poskytující takzvaný investiční crowdfunding, tedy skupinové financování firem a jejich projektů, budou muset zažádat Českou národní banku
o licenci. Nová evropská regulace začala platit letos
10. listopadu. Kdo svolení regulátora do roka neobdrží, bude muset skončit.

TikTok překonal Google
Čínská platforma pro sdílení krátkých videí TikTok
překonala hranici miliardy aktivních uživatelů měsíčně.
Stala se tak nejnavštěvovanější internetovou stránkou
na světě a předběhla Google, vyplývá z údajů americké společnosti Cloudflare. Trendem celého letošního
roku byl vzestup návštěvnosti sociálních sítí.

Knížecí rada za čtvrt bilionu
Prezidentský návrh na zrušení všech daňových výjimek zavedených poťouchlými lobbyisty se netýká jen
hypoték, stravenek nebo penzijka, ale také důchodů
(ty by klesly o 15 % a „vynesly“ přes 80 miliard) nebo
základní slevy na poplatníka (tam by pracující zchudli
o 150 miliard) korun.
A co se slevami na děti? Od bývalého šéfa sociální
demokracie tak zazněl nejasociálnější nápad v našich
dějinách.
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Evropa má zpoždění
Některé evropské banky odkládají rozhodnutí pokročit ve vývoji evropského platebního projektu, který
plánuje konkurovat americkým systémům Visa a Mastercard. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zjištění
firmy EPI Interim Company, která na projekt Evropské
platební iniciativy (EPI) dohlíží.

Spotřební úvěry stále levné
Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů
naznačuje zatím stabilitu vývoje úrokových sazeb je u
úvěrů na cokoli v porovnání s úvěry na bydlení. Hodnota indexu, která v posledních čtyřech letech osciluje
mezi 6 a 7 %, v listopadu mírně vzrostla o 0,38 procentního bodu na 6,42 %.
Jak upozorňují odborníci, u spotřebitelských úvěrů
ovlivňuje výši splátky především splatnost úvěru nežli
úroková sazba.
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