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Už nespoříme, proč taky?

Komodity na vlnách

Nejnižší sumu za poslední roky přidaly domácností
na své bankovní vklady, ovšem naopak největší částku v historii přesunuly z netermínovaných na termínované: v říjnu 16, v listopadu již 32 miliard korun. Dluhy však narostly standardně, tažené zejména úvěry
na bydlení.

Za loňský rok cena zlata klesla o 7 %, stříbra
o 15 %. Naopak ropa zdražila o téměř 60 %. Výrazně,
o desítky procent, vzrostly ceny průmyslových kovů.
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Akce Buřinky pokračuje
Díky úspěšné prémiové akci se vedení Stavení spořitelny České spořitelny rozhodlo pro její pokračování
a možnost získání prémie až 2000 Kč prodlužuje pro
své klienty do konce března 2022. U smluv s cílovou
částkou 200 000 Kč tak prémie zcela pokryje cenu
za uzavření smlouvy. Smlouvy sjednané ve čtvrtém
kvartálu 2021 představují více než 40 % z celkového
počtu nově uzavřených smluv u Buřinky v roce 2021.
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Edward pro celý trh
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Rok od ostrého spuštění v síti Broker Trustu se nová
investiční platforma Edward (www.edwardinvest.cz)
otevřela poradenskému trhu. Jednou z prvních společností, které začaly tuto chytrou platformu využívat pro
poskytování investičních služeb, se stala společnost
SAB servis, která ji dnes poskytuje více než 800 vázaným IZ a je aktuálně nejrychleji rostoucí poradenskou
společností na českém trhu.
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Akcie vydělaly 44 % čistého

Rok utažení opasků

Index pražské burzy PX posílil o 38,84 %, dosáhl
svého 13letého maxima (výše byl naposledy v září
2008) a patřil k nejvíce rostoucím indexům jak v Evropě, tak ve světě.
České akcie během letošního roku posílily o 38,84
procenta a šlo o největší roční růst od roku 2005. Při
započtení dividendových výnosů akciových titulů
zhodnocení 5,43 a po zdanění těchto dividend těsně
přesáhl 44 %.

Tempo inflace letos v některých měsících překročí i
deset procent. Zvyšovat se
budou hlavně ceny potravin
či náklady spojené s bydlením. Většině lidí reálně
klesnou mzdy. Průměrná inflace se letos podle odhadů
ČBA bude pohybovat kolem 7,5 %. Bude tak nejvyšší
od roku 1998, kdy přesáhla za celý rok 10 %. Lidé s
naspořenými penězi však budou pořád tratit, protože
v reálném vyjádření se kupní síla jejich úspor sníží.
Výrazně se zvýší také náklady státu na splátky státního dluhu. Hodně bude záležet na tom, jak rychle se
bude letos normalizovat růst cen energií a také zpomalené mezinárodní dodavatelské řetězce, kvůli nimž podražilo dovážené zboží, komodity či výroba automobilů.

Velká zisková trojka
Z akciových titulů na hlavním trhu pražské burzy
posílily nejvíc Zbrojovka, ČEZ a Erste Group Bank.
CZG
+72,79 %
ČEZ
+60,58 %
ERSTE
+55,38 %
Tři emise na trhu START vrostly dokonce o více
než 100 %.

Průmysl vidí lepší časy
Český PMI v průmyslu v prosinci vzrostl na 59,1
b., nejvýš od srpna, při tržním odhadu jen 57,1 b. Aktivita českých průmyslových podniků v prosinci oproti
očekávání zrychlila na čtyřměsíční maximum zejm.
vlivem opětovného růstu produkce a nových objednávek. Šetření také naznačilo určité zlepšení v dodavatelských vztazích, což je také pozitivní zprávou. V eurozóně byl index PMI v průmyslu v prosinci byl potvrzen na předchozích 58,0 b.
č. 1/2022

Inflace: jako v kleštích
Zvenku exploze cen energií, komodit i dopravy,
k tomu poruchy výrobních řetězců. Uvnitř balíky peněz a zkamenělý trh práce. Inflace vylétne zřejmě poblíž 10 %, neboť máme ještě „zpoždění“. V listopadu
jsme měli jen 4,8 %, zatímco Estonsko a Litva 9 %,
Maďarsko, Polsko, Belgie přes 7 %. Růst cen energií
se projeví všude, navíc si obchodníci už jdou pro ty
stovky miliard korun, které Babišova vláda „nasypala“
domácnostem. Údaj za prosinec se dozvíme až za týden 12. ledna a co s tím? Bývalý centrální bankéř a
nový člen Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl radí: nepanikařit, neutrácet.
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Koruna dál boří limity

Firmy spoří jak divé

Koruna k euru posílila na nejsilnější úroveň za více
než devět let. Trend se rozjel v prosinci po dalším utažení politiky ČNB a svou roli hraje také pozitivní nálada na globálních trzích v úvodu roku. Silnější technická rezistence se nachází v rozmezí 24,40 – 24,50
CZK/EUR. V příštím týdnu navíc korunové zisky může
akcelerovat prosincová spotřebitelská inflace, cíl prognózy ČNB pro 6M je 24,10 EUR/CZK.

Vklady českých podniků u bank převyšovaly loni
v listopadu úvěry o 116,5 mld. Kč, když v říjnu to bylo
o 84,9 mld. Kč. Podle bankovní statistiky ČNB se do
ojedinělé situace, kdy mají na úložkách v bankách více
peněz, než kolik dluží, naše firmy poprvé dostaly v
červenci 2020. Tzv. nefinanční podniky si v listopadu
uložily 34,1 mld. Kč a jejich úvěry razantně zpomalily
na 0,2 % meziměsíčně, meziročně zatím firemní úvěry
vzrostly o 4,8 %.

Dluhopisy Fio: vyprodáno
Pouhých 13 obchodní dní trvalo prodat Fio dluhopisy v
celkové hodnotě 600
milionů Kč. Celkem se
pak první tranše emise
umístila mezi více než
2500 klientů, což činí
průměrný objem investice 21 kusů, tedy 210 000 Kč
na jednoho investora. Největší objem nakoupený neprofesionálním zákazníkem – fyzickou osobou byl 10
milionů Kč, jeden institucionální investor nakoupil za
50 milionů Kč.

Fondům se dařilo i v 4.Q
Poslední čtvrtletí roku 2021 se na finančních trzích
nesl v duchu prudších změn. Přesto fondy vyrostly
podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, o 1,5 %.
V konečné bilanci tak fondy dosáhly podle Indexu českého investora CII750 celoročního čistého kladného
zisku přesahujícího 7 %. Na daném výsledků se podílí
zastoupení jak úspěšných progresivních fondů, tak ale
i těch dluhopisových, které jsou letos celosvětově pod
extrémním tlakem (v průměru ztratily více než 2 %).

V bondech pšenka nepokvete
ATP, největší dánský penzijní fond, říká, že bude
investovat do rizikovějších aktiv poté, co dostal vládní
souhlas k tomu, aby pokročil ve své strategii zajistit
střadatelům lepší návratnost. Např i americké desetileté dluhopisy zažily nejhorší start do nového roku za
více než desetiletí, když výnosy stouply o 12 bps. Byl
to největší nárůst za první den od roku 2009.

Utrácíme na internetu
Češi loni v internetových obchodech podle dat nákupního rádce Heureka a APEK utratili 223 mld. Kč,
meziročně o 14 % více. I v uplynulém roce prodeje
významně ovlivnila pandemie koronaviru. V on-line
prostředí lidé nakupovali zboží, které dříve patřilo tradičně do kamenných obchodů, jako například zahradní
skleníky nebo kotle.

Kdy Fed šlápne na brzdu?
Podle průzkumu CME FedWatch Tool víc než 60 %
oslovených analytiků počítá s nárůstem úroků o čtvrt
procentního bodu už na březnovém zasedání Fedu.

Toyota vládne i v USA
Japonská automobilka Toyota Motor loni v prodeji
aut ve Spojených státech překonala amerického konkurenta General Motors. Ten tak poprvé od roku 1931
přišel o vedoucí pozici na domácím trhu. Toyota loni
zvýšila prodej v USA o 10 % na 2,332 milionu vozů,
zatímco GM tam klesl prodej o 13 % na 2,218 milionu
vozů. Za celý loňský rok se v USA prodalo asi 15 milionů aut, výrazně pod pětiletým průměrem 17,3 milionu aut.

Firemních bankrotů bylo víc
Podle analýzy CRIF byl počet firemních bankrotů loni nejvyšší za 4 roky, když se jejich počet se meziročně zvýšil o pětinu, počet bankrotů podnikatelů se naopak o 14 % snížil. V roce 2021 bylo vyhlášeno 742
bankrotů obchodních společností, naopak počet
bankrotů podnikatelů a obyvatel se meziročně snížil.
Vyhlášeno bylo 6 279 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 15 443 osobních bankrotů.

Elektromobily Sony
Japonský technologický konglomerát Sony se chystá letos na
jaře založit firmu Sony
Mobility, s níž chce
zkusit proniknout na
trh s elektrickými vozidly.

Bez podpory elektromobilů
Čína v příštím roce sníží podporu pro vozy s alternativním pohonem včetně elektromobilů i hybridů. Od
roku 2023 se potom budou muset obejít bez dotací.
Výroba totiž předstihla plány na zvyšování podílu těchto vozů.

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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Česku roste rating
Česká republika vstupuje do roku 2022 se zlepšeným hodnocením rizika. Důvodem je prudký růst spotřeby domácností, nicméně problémem zůstává inflace
s referenční sazbou blízko své nejvyšší úrovně. Dun &
Bradstreet, globální poskytovatel klíčových obchodních
dat a analytických řešení o firmách, v rámci Evropy také zvýšil rating Španělsku, Maďarsku, Řecku, ke snížení přistoupil v případě Polska.

Jablko za biliony
Symbol nakousnutého jablka se stal první den letošního roku i značkou, která se na čas stala prvním podnikem na světě s tržní
hodnotou tří bilionů
dolarů (zhruba 66 bilionů Kč). Investoři firmě věří i ve službách
(Apple TV, Apple Music) a šance dávají i
brýlím pro tzv. rozšířenou realitu, které
by prý mohly do deseti let nahradit iPhony a udělat z
nich nejen herní a zábavní zařízení, ale i hlavní způsob
konzumace obsahu. Od ledna 2007, kdy Steve Jobs
představil první model telefonu iPhone, již cena akcií
Applu posílila
o zhruba 5800 %.

OPEC má nového šéfa
Novým generálním tajemníkem Organizace zemí vyvážejících ropu se stane kuvajtský odborník na ropný
trh Haísám Ghais. Představitelé kartelu se na jeho
jmenování dohodli na videokonferenci, kde také potvrdili další pravidelné zvyšování těžby v únoru o 400 tisíc
barelů denně.

Ford boduje náklaďákem
Automobilka Ford
tento týden začne přijímat objednávky na svůj
elektrický pick-up
F-150 Lightning. Již dříve vypnul svůj rezervační systém na tento
nákladní automobil kvůli drtivé reakci. Akcie vylétly o skoro 12 procent.

Vybíráme to
nejzajímavější
z nového
čísla PROFI
Poradenství
& Finance

PORADENSKÝ TRH
• Jaroslav Besperát: Rozhoduje servis a důvěra. V pojišťovnictví platí, že lidé nejvíce oceňují osobní kontakt
• Ušetřit zvládne téměř 90 % českých domácností
• Rekordní rok pro poradce
• Přichází revoluce! Šokující předpovědi Saxo Bank
pro rok 2022
HYPOTEČNÍ TRH
• Zdražování nemovitostí dál zrychluje.
Růst cen pozemků překonal hranici 20 %
• Na jaře mohou sazby dosáhnout
i do nedávna nepředstavitelných 6 %
• Žádáte o hypotéku?
Nezapomeňte doložit všechny příjmy
• Investice do nemovitostí v době rostoucí inflace
POJIŠŤOVNICTVÍ
• Češi nevědí, jak mají pojištěnou nemovitost. Ceny
stavebních prací rostou a téměř polovina Čechů neví,
zda má dostatečně pojištěný svůj dům
• Kam zamíří pojistný trh?
INVESTICE
• Penzijnímu spoření se daří
• Do penze již v 60 letech? Pomůže předdůchod
• BRUNCH: Investice, inflace a poradenství
– jak se to rýmuje?
• Majetek ve fondech na dalším rekordu, blíží se bilionu

DPS loni dopadlo různě
Celkem 14 ze 34 účastnických fondů penzijního spoření mělo za loňský rok záporný výnos. Inflaci porazilo
13 fondů, reálné zhodnocení přinesly fondy dynamické
či vyvážené, které investují i do akcií. Konzervativní i
dluhopisové účastnické fondy skončily většinou
v minusu.

STYL
• Doplňky jsou především zábava
• Věk kupujících nemovitostí se bude zvyšovat
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