
pátek
4. května 2018

číslo 18

„ČNB s dalším zvyšováním sazeb vyčkává. Jednak proto, aby zjistila, jak se prozatím projevilo dosavadní trojí zvýšení sazeb, jednak aby vyčkala na více informací týkajících se dalšího ekonomického 

vývoje v eurozóně.“           Jiří Rusnok, guvernér ČNB po zasedání bankovní rady
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

je spousta lidí po celém světě, kteří obdivují Elona 
Muska. Muže, který stál u zrodu platebního Pay-
Palu, jejž prodal, aby se vrhl na auta a vesmír 
– rozuměj elektrovozítka Tesla a kosmické rakety 
SpaceX. Zatímco vesmír Elonovi celkem šlape, 
Tesla poněkud pokulhává. A svět si toho čím dál 
více všímá, což se Elonovi, který je považován 
– zejména co se týká Tesly – za supermistra 
marketingu, nelíbí. Nicméně fakta jsou jasná, 
ztráta se prohlubuje a masová produkce lidové  
Tesly 3 stále nikde. Nervozita investorů i samot-
ného Elona narůstá… Věřme ale, že se nakonec vše  
v dobré obrátí, svět takové příklady potřebuje.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Příznivé vyhlídky
Česká národní banka na svém květnovém za-
sedání podle očekávání ponechala úrokové 
sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba 
zůstává na 0,75 %, lombardní sazba na 1,5 % 
a diskontní sazba na 0,05 %. Guvernér Jiří Rus-
nok na základě nové prognózy ČNB připustil 
ještě jedno zvýšení základní úrokové sazby, ke 
kterému by mělo dojít na konci roku. Letos podle 
ČNB ekonomika vzroste o 3,9 % a v příštím roce 
o 3,4 %. Dřívější růst sazeb ovšem nelze vyloučit, 
důležitým faktorem bude podle Rusnoka vývoj 
kurzu české koruny.

Nový trhák burzy jménem Xiaomi 
Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi požádal 
o vstup na hongkongskou akciovou burzu. Podle 
listu South China Morning Post plánuje v primární 
emisi získat až 10 mld. USD. Mohlo by jít o největší 
vstup technologické firmy z Číny na burzu za 
téměř čtyři roky. V roce 2014 získal čínský inter-
netový prodejce Alibaba za své akcie na burze 
v New Yorku 21,8 mld. USD. S akciemi Xiaomi by 
se mohlo začít obchodovat koncem června.

Vztahový poradce Zuckerberg
Facebook plánuje spustit seznamku. Na Face-
booku je podle jejího zakladatele Marka Zucker-
berga na 200 milionů lidí, kteří se označují jako 
nezadaní. Těm síť v brzké době nabídne službu, 
která jim pomůže najít partnera na dlouhodobý 
vztah.

Česká spořitelna naděluje
Akcionáři České spořitelny si na valné hromadě 
schválili rozdělení zisku za loňský rok a výplatu 
hrubé dividendy 77 Kč na akcii. Celkově tak 
banka na dividendách vyplatí 11,7 mld. Kč. 
Banka, jejímž hlavním akcionářem je rakouská  

Erste Group Bank, oznámila také výsledky za  
1. čtvrtletí. Čistý zisk meziročně vzrostl o 15,4 % na  
4,1 mld. Kč, stoupl i provozní zisk o 2,5 procenta na  
4,8 miliardy korun.

Pozor, množí se MOLy
Druhá největší česká síť čerpacích stanic MOL, 
která má 306 čerpacích stanic, chystá změny. 
MOL provozuje kromě svých zelených benzinek 
ještě další, modrou značku Pap Oil, kterou ale do 
roku 2020 zruší a „nazelení“ na MOL. Také hodlá 
rozšiřovat doplňkové služby – občerstvení Fresh 
Corner. Těch už má v Česku 100 a do konce 
příštího roku je chce mít na každé pumpě.

Čeká exšéfy VW vězení? 
Bývalý generální ředitel automobilky Volkswagen 
Martin Winterkorn byl ve Spojených státech ob-
viněn v souvislosti s emisním skandálem. Ame-
rická prokuratura obvinila Winterkorna ze zlo-
činného spolčení, které mělo za cíl utajit před 
úřady podvod s měřením emisí. Podle tiskových 
agentur to vyplývá z dokumentů, které zpřístupnil 
soud v Detroitu. Obvinění čelí i pětice někdejších 
manažerů.

Tesla nad propastí? 
Americký výrobce elektrovozů Tesla hospodařil 
v 1. čtvrtletí s rekordní ztrátou 709,6 mil. USD. Ztrá-

ta se prohloubila z loňských 330,3 mil. USD. Auto-
mobilka sice ve své zprávě k výsledkům zároveň 
předpověděla, že se jí do dvou měsíců podaří 
zvýšit výrobu nového vozu Model 3 na zhru-
ba 5 000 týdně, nicméně akcie šly dolů. Zakla- 
datel a šéf firmy Elon Musk totiž během diskuse 
s analytiky odmítl odpovídat na „nudné“ otázky 
ohledně finanční situace firmy.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

SkyLimit: Češi nemají dost zkušeností  
a odvahy někam investovat
Fond kvalifikovaných investorů SkyLimit Indus-
try je příkladem netradičních alternativních 
investičních možností dnešní doby. Zaměřu-
je se totiž na české strojírenské firmy. O jeho 
budoucích plánech i o investičním chování 
Čechů jsme si povídali s majiteli SkyLimit In-
dustry Ľubomírem Červeňákem a Jaroslavem  
Sopuchem. VÍCE ZDE

Jak vypadá chudoba v Německu?  
Nakupovat jen ve slevách a jíst málo
I když počet lidí bez práce v největší  
ekonomice Evropy klesá, podporu v ne-
zaměstnanosti stále pobírá přes čtyři mi- 
liony Němců. Ti řeší otázku, jak s částkou  
416 eur měsíčně vystačit. Zejména dlouhodobě 
nezaměstnaní se potýkají s chudobou.  
VÍCE ZDE

Ceny ropy jsou nejvýše od roku 2014.  
Může za to víc Trump, nebo OPEC?
Ceny ropy se vyšplhaly nad 70 dolarů za ba-
rel. Jsou udržitelné i dlouhodobě? A co nejvíce 
ovlivňuje jejich současnou úroveň? VÍCE ZDE

 

Sázka na Apple

Zdroj: Wikipedie

Čtvrtletní výsledková sezona je v plném proudu. Své výsledky již oznámil i výrobce iPhonů (a dalších technologických 
„vychytávek“), přičemž překonal očekávání. Tržby společnosti ve čtvrtletí končícím v březnu stouply na 61,1 miliardy dolarů 
z 52,9 miliardy před rokem, čistý zisk pak meziročně vzrostl skoro o čtvrtinu na 13,8 miliardy dolarů. Firma zároveň oznámila, 
že zvyšuje svoji čtvrtletní dividendu o 16 % na 73 centů za akcii. Tím dozajista udělala radost i investorovi Warrenu Buffettovi 
(na snímku). Jeho investiční společnost Berkshire Hathaway během prvních tří měsíců totiž výrazně nakupovala akcie Applu. 
Během jara jich přikoupila 75 milionů, přičemž celkem jich vlastní přes 165 milionů. „Když se podíváte na Apple, vidíte, že 
vydělává skoro dvakrát tolik, co druhá nejziskovější firma v USA,“ citovala Buffetta stanice CNBC.
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