„Měli jsme velice úspěšný výlet do Ruska. Dostali jsme se
zpět.“

Leslie Townes Hope
Americký herec a moderátor známý spíše pod jménem Bob
Hope.

ANALYTICKÝ TÝDENÍK
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Analytický týdeník

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
s příchodem prosince a s vědomím pouhých tří zbývajících týdnů do začátku Vánoc začíná období, kdy investoři
rekapitulují uběhlý rok na finančních trzích. Letošek se podle dosavadního vývoje do burzovního almanachu jako
úspěšný rok nezapíše, s výjimkou amerických akcií je totiž většina ostatních trhů i tříd aktiv v červených číslech.
Od ledna ztrácí evropské, čínské i japonské akcie, nedaří se ani dluhopisům, jejichž ceny jsou pod tlakem
rostoucích výnosů. V sestupném trendu jsou i komodity, kterým přináší protivítr sílící dolar a pokles
očekávaného růstu globální ekonomiky. Své by mohli povídat i investoři, nebo ještě lépe řečeno spekulanti, kteří
na konci minulého roku s nadšením a vidinou snadného zisku nakupovali kryptoměny. Ačkoliv předpovídat
budoucí vývoj na trzích je ošemetné, s jistotou můžeme říct, že poklidné obchodování typické pro rok 2017 je
minulostí a investoři si budou muset zvyknout na vyšší volatilitu na světových burzách.
Určitou úlevu však může přinést předběžná dohoda mezi Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťinpchingem na víkendovém summitu G20. Podle ní mají nyní obě mocnosti 90 dní na to, aby došly ke společnému
konsensu v otázkách vzájemného obchodu, dodržování intelektuálního vlastnictví či kybernetické ochrany.
Prozatím se tak odkládá dříve očekávané zvýšení importních cel ze strany USA začátkem ledna. Velkým
otazníkem nicméně zůstává, zda vůbec mohou obě země dojít k dlouhodobě udržitelnému smírnému řešení.
Kroky amerického prezidenta totiž dokážou být velmi nepředvídatelné a vzájemná rivalita obou mocností může
nakonec vyústit v to, že obchodní válka bude pokračovat s nadále vysokou intenzitou.
Přesto Vám i nyní přeji za celý tým Comsense příjemné čtení a především další úspěšný týden.

Josef Navrátil
redaktor
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Situace na akciovém trhu
TRHY

P/E
16,51
21,89
13,52
13,59
14,77
16,98
12,75
18,30
26,31
12,11
9,92
14,78

Vše
USA
Čína
Japonsko
UK
Francie
Německo
Kanada
Indie
Švýcarsko
Hongkong
Česká republika

P/B
1,90
2,87
1,53
1,30
1,86
1,72
1,44
1,56
2,80
1,94
1,03
1,44

Div %
2,67%
1,92%
2,53%
2,28%
4,24%
3,30%
3,23%
3,07%
1,49%
3,41%
3,48%
5,58%

TK mld. USD
84 020,9
33 919,0
10 096,4
6 178,7
3 235,1
2 278,8
2 088,2
2 060,8
2 057,9
1 781,0
1 746,1
28,6

Akciím ve Spojených státech se v průběhu minulého týdne dařilo, konkrétně index S&P 500 připsal 4,6 % na 2 759 bodů a
umazal část svých předchozích ztrát. Tomuto vývoji výrazně napomohla slova guvernéra americké centrální banky J.
Powella, který jako by si vzal k srdci předchozí kritická vyjádření Donalda Trumpa na jeho adresu. Powell totiž překvapil
investory svým holubičím postojem, jeho slova lze číst tak, že můžeme očekávat pomalejší tempo růstu úrokových sazeb a
současný cyklus utahování měnové politiky by mohl skončit dříve, než se očekávalo. Dění na trzích však zůstává napjaté
a index implikované volatility VIX se drží nad 18 body. Úvod týdne na akciových burzách by se však měl nést v
optimistickém duchu, neboť v neděli došlo k předběžné dohodě mezi USA a Čínou, která by mohla vyústit v odstranění
celních překážek vzájemného obchodu.

Situace na dluhopisovém trhu
Emitent

3 roky 5 let

10 let

Čína

2,93

3,09

3,36

Česko

1,47

1,7

1,99

Německo

-0,56

-0,27

0,32

Velká Británie

0,75

0,93

1,36

USA

2,81

2,82

2,99

Dluhopisové výnosy zaznamenaly na hlavních trzích v posledních dnech
mírný pokles, důvodem je pochopitelně signál ze strany Fedu o tom, že
nebude tak razantně utahovat svou měnovou politiku. Zároveň investoři
jako by začali v návaznosti na růst akcií opět více preferovat riziková
aktiva. Výnos do splatnosti desetiletého vládního dluhopisu USA se
propadl pod 3 %, za povšimnutí však stojí výrazně zploštělá výnosová
křivka, kdy krátkodobé cenné papíry Spojených států nesou prakticky
stejné výnosy jako ty dlouhodobé. To svědčí o tom, že investoři ohledně
budoucího růstu tamní ekonomiky příliš optimističtí nejsou.

Ostatní aktiva
Aktivum
Zlato
Stříbro
Ropa (Brent)
Bitcoin

Kurz USD
1 222
14,2
59,5
4 000

Na komoditních trzích panoval v uplynulém týdnu klid. Ropa zaznamenala mírný
nárůst, avšak nadále se v případě severomořského Brentu drží pod hladinou 60 USD/
barel. V průběhu tohoto týdne je však poměrně pravděpodobná dohoda mezi
zástupci kartelu OPEC a Ruskem na produkčních škrtech. Listopad byl totiž pro ropu
skutečně černým měsícem, kdy její ceny poklesly o více než 20 % v důsledku přebytku
nabídky nad poptávkou. V listopadu se nedařilo ani Bitcoinu, který propadnul o 37 %.
Kryptoměnám by výrazně pomohlo schválení veřejně obchodovaných ETF navázaných
na Bitcoin či ostatní virtuální měny, to je však v příštích měsících nereálné. Je otázkou,
zda regulátor SEC někdy vůbec obchodování těchto nástrojů povolí.
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Domácí ekonomika

Růst české ekonomiky zpomalil, rozpočet však na budoucnost nemyslí
Podle zpřesněných údajů ČSÚ meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí letošního roku stagnoval na 2,4 %. Jde
sice o mírně lepší výsledek než dle předběžných odhadů na úrovni 2,3 %, je však zřejmé výrazné zpomalení oproti
loňsku a začátku letošního roku. Statistici také upravili údaje o mezičtvrtletním růstu HDP na 0,6 %, přičemž dříve
odhadovali hodnotu 0,4 %. K meziročnímu růstu českého hospodářství přispěla podle ČSÚ hlavně domácí poptávka.
Významně rostla investiční aktivita podniků. Saldo zahraničního obchodu se ve třetím čtvrtletí proti loňsku snížilo o 22,5
miliardy korun. Vývoz stoupl meziročně o 4,5 % a dovoz o 6,2 %. Zhoršují se však prognózy vývoje HDP za celý letošní i
příští rok. Odhady vývoje ekonomiky snížilo například ve své listopadové prognóze ministerstvo financí.
Mezitím však poslanci schvalují plán státních financí z dílny předsedy vlády Andreje Babiše a ministryně financí Aleny
Schillerové. Ačkoliv v detailech se může ještě mírně změnit, podstatné věci už jsou jasné. Průměrný starobní důchod
stoupne zhruba o devět set korun na 13 286 korun, státní zaměstnanci dostanou celkem o 23,3 miliardy korun na
platech více, studenti a senioři budou jezdit vlaky a autobusy za 5,7 miliardy ročně se 75% slevou. Ministerstvo zvyšuje
výdaje také na kulturu nebo sport.
Vyšší vládní výdaje jistě řadě obyvatel ČR pomohou, existuje však i jejich stinná stránka. Takto sestavované státní
rozpočty jsou dlouhodobě neudržitelné. Pokud, tedy spíše až, přijde výraznější zpomalení růstu či recese, budou nyní
slíbené výdaje jen velmi těžko zaplatitelné. Už více než dekádu tvoří mandatorní výdaje přes polovinu státního rozpočtu.
Tento rok by to mělo být 57,3 %. Právě s těmito výdaji je během recese největší problém, protože se jim vláda prostě
nemůže vyhnout. Ministerstvo a premiér se také chlubí, že se jí daří snižovat podíl státního dluhu na hrubém domácím
produktu. To je sice pravda, dluh jako takový však roste. Zatímco v roce 2010 byl dluh 1,344 bilionu korun, příští rok má
být 1,688 bilionu. Reálně se české zadlužení snížilo meziročně jen mezi lety 2015 a 2016. Od té doby dluh zase stoupá.

Skandál praní peněz přes Danske Bank nyní dopadá i na Česko
Nedávno jsme zde psali o skandálu praní špinavých peněz přes největší dánskou banku Danske Bank. Howard
Wilkinson ve svém prohlášení v Evropském parlamentu uvedl, že nejméně 200 miliard eur se podle něj v letech 2007
až 2015 dostalo do oběhu skrze řetězec bank, kde hlavní roli hrála estonská pobočka Danske Bank. Instituce
neověřovala identitu vkladatelů ani to, kde k penězům přišli, ví se jen, že pochází z Ruska. Podle Wilkinsona běžely
podobné převody také přes Česko. Ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda, který na tuzemský bankovní
trh dohlíží spolu s Českou národní bankou, považuje tyto informace za závažné. Banky musí ze zákona prověřovat
identitu svých klientů. Pokud umožní, aby Českem protekly peníze z kriminální činnosti, může jim ČNB odebrat
licenci. Například před dvěma lety ji odebrala česko-ruské bance ERB i kvůli nedostatečným opatřením k zabránění
legalizace špinavých peněz. Je tedy možné, že Kazda na základě závažného podezření otevře nový případ.

ROYAL VISION s.r.o. │ člen skupiny DRFG │ www.royalvision.cz
Kanceláře: Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00 │ Brno: Zvonařka 92/5, 602 00
Sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 28322584

Analytický týdeník

Zaujalo nás doma

Babiš je ve střetu zájmů a Česko by za něj mělo vracet miliony
Podle právní služby Evropské komise premiér Andrej Babiš nadále ovládá
svou bývalou firmu Agrofert. Tím porušuje české i evropské právo a Česko
by mělo vrátit minimálně část z evropských dotací, které Agrofert dostal.
Kvůli střetu zájmů je ohroženo objektivní vykonávání jeho funkce
premiéra ve vztahu k fondům ESI, tedy to jak Česko hospodaří s
evropskými dotacemi na podporu venkova, zaměstnanosti nebo rozvoje
chudších oblastí. Hrozí tak, že Česko bude nejspíš muset zpět do Bruselu
vrátit ze svého vlastního rozpočtu minimálně část z 82 milionů eur (přes
2,1 miliardy korun), které Agrofert letos získal na dotacích z evropského
rozpočtu. Právníci tím dali za pravdu Transparency International.
Česko by navíc mohlo zaplatit ještě mnohem vyšší účet – podle právní služby komise je dost dobře možné, že Babiš byl
ve střetu zájmů už od doby, kdy se na začátku roku 2014 stal ministrem financí. Pokud Česko bude muset EU peníze
vracet, mělo by je následně po holdingu vymáhat, míní Transparency International. Belgický europoslanec Bart Staes,
který se dotacemi pro Agrofet zabývá ve výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, prý za téměř 20 let
svého členství ve výboru pro rozpočtovou kontrolu nezažil podobný případ. Babiš by podle něj měl jakékoliv vazby na
Agrofert skutečně přerušit nebo rezignovat. Premiér Babiš opět jakýkoliv střet zájmů popřel a celou kauzu označil za
uměle vyvolaný nesmysl.

Stát opět nabízí dluhopisy pro občany, jejich výnos však nepokryje ani inflaci
Od dnešního dne mohou tuzemští retailoví investoři nakupovat nové státní dluhopisy určené pro občany. Po několika
letech tak Ministerstvo financí navazuje na projekt Miroslava Kalouska, který v roce 2011 představil státní spořící
dluhopisy. Nyní hraje ministerstvo na vlasteneckou notu a novou emisi označuje jako Dluhopisy Republiky a poukazuje
na současné sté výročí. Dluhopisy jsou určeny výhradně občanům ČR a nemohou je nakupovat banky, podílové fondy
ani ostatní institucionální investoři. První vlnu dluhopisů lze upisovat ode dneška, tedy 3.12.2018, k jejich emisi dojde
na začátku února. Další emise však budou postupně následovat. Cílem ministerstva financí je totiž poskytovat
nepřetržitou nabídku alespoň jednoho státního dluhopisu.
Konkrétně je v této chvíli nabízen šestiletý reinvestiční dluhopis, minimální investice činí 1000 korun a upisovat lze na
vybraných pobočkách ČSOB. Je však omezena maximální možná investice, a to na jeden milion korun v rámci jedné
emise. Úroková politika je nastavena tak, že v prvním roce je dluhopis úročen sazbou 0,5 %, úrok však postupně roste
a v posledním šestém roce dosahuje 4,5 %. Průměrně tak tyto cenné papíry nesou 2,08 % ročně, po zdanění tedy
1,77 %. A to při očekávané inflaci v příštích letech lehce nad 2% inflačním cílem ČNB znamená reálnou ztrátu.
Nejedná se tak o zrovna atraktivní investiční příležitost, zejména při srovnání s úroky na termínovaných vkladech
tuzemských bank. Na pětiletém horizontu lze například uložit prostředky v J&T za úrok 2,5 % p.a., což by již mělo
alespoň zajistit ochranu kupní síly prostředků v čase. Na druhou stranu stát emituje Dluhopisy Republiky s výnosem,
který je v podstatě stejný jako nabízí veřejně obchodované státní dluhopisy v ČR na dané splatnosti a jedná se tak o
spravedlivou nabídku. Nedává totiž smysl, aby stát platil za prostředky svých občanů více, než za kolik může své dluhy
financovat na finančních trzích. O zájem občanů by však tato emise nouzi mít neměla, vždy se totiž najde spousta
investorů, kteří preferují absolutní bezpečí a spokojí se i s nízkým výnosem, objektivně však o atraktivní nabídce
hovořit bohužel nelze.
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Nejhorší rok na trzích?

Většině investic se letos nedaří, ztrácí akcie, dluhopisy i komodity
Letošní rok se podle všeho nezapíše do dějin jako úspěšný pro investory. Po prakticky deseti letech od hospodářské
krize se růstový potenciál většiny aktiv evidentně vyčerpal, k tomu se přidala nervozita okolo globálního
mezinárodního obchodu, zpomalování ekonomického růstu Číny či specifické dění na některých rozvíjejících se trzích.
Ztráty tak zaznamenala i velká část podílových fondů, podle studie Deutsche Bank z poloviny listopadu se v záporném
teritoriu nachází dokonce 90 % sledovaných aktiv, což je v tomto ohledu nejhorší výsledek na trzích za více než sto let.
Poměrně dobře se i přes nedávné propady daří nadále americkým akciím, index S&P 500 totiž připsal od začátku
letošního roku 2,4 % a drží se tak v kladném teritoriu. Naopak evropské trhy se potácejí v červených číslech, kdy široký
index starého kontinentu EURO STOXX 600 odepsal od ledna bezmála 8 %. Ještě hůře se daří německým akciím
reprezentovaným indexem DAX, který za letošek zaznamenal 13% propad. Svým životem si do jisté míry žije pražská
burza, která je prozatím na červené nule. Na významných světových trzích je navíc letos přítomná nadprůměrná
volatilita, na kterou investoři dříve nebyli zvyklí. Zvýšenou kolísavost umocňuje i utahování měnové politiky ze strany
americké centrální banky, což je pro akcie obecně špatným signálem, neboť roste cena peněz. To zdražuje firmám
úvěry a snižuje hodnotu budoucích finančních toků, které vstupují do oceňovacích modelů akcií.

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami má pochopitelně dopad i na výnosy dluhopisů, které zejména ve
Spojených státech nabraly růstovou tendenci. Zatímco ještě začátkem roku nesl desetiletý americký dluhopis výnos do
splatnosti na hladině 2,4 %, v průběhu listopadu se dostal až nad úroveň 3,2 %. To znamená konkurenci pro akcie,
neboť řada investorů se může rozhodnout vyměnit nejistý výnos z akciového trhu za relativně velmi bezpečné americké
vládní dluhopisy. Růst výnosů se však přenáší do poklesu cen veřejně obchodovaných dluhopisů, a tak většina
podílových fondů zaměřených na tuto třídu aktiv generuje letos rovněž ztráty. Například index světových dluhopisů
Bloomberg Barclays Aggregate v dolarovém vyjádření za letošek odepsal 2,2 %. Za ztráty tuzemských dluhopisových
fondů může i růst korunových výnosů díky jestřábím krokům bankovní rady ČNB, což vede k poklesu cen státních
dluhopisů ČR. Nepříznivé období pro dluhopisové fondy bude pravděpodobně pokračovat i v příštím roce, zejména co
se týče fondů zaměřených na bezpečné vládní dluhopisy s dlouhou splatností.
Radost nepřinášejí investorům ani komodity, zejména ceny ropy se v posledních týdnech prudce propadly, kvůli
sílícímu dolaru a růstu úrokových sazeb se příliš nedaří ani drahým kovům. To se propisuje i do vývoje komoditních
indexů, ten sestavovaný agenturou Thomson Reuters je za letošek o 8 % níže. Za slábnoucí ropou stojí neočekávaně
vysoká produkce ze strany hlavních těžařů a predikce hovořící o zpomalení růstu globální ekonomiky. Zatímco ještě
začátkem října se barel ropy Brent obchodoval za 86 dolarů, nyní osciluje okolo hladiny 60 dolarů.
Na druhou stranu došlo alespoň k průlomu v americko-čínské obchodní válce. Dvě největší světové ekonomiky se
dohodly na 90denním příměří v obchodním sporu, který otřásl finančními trhy a ohrožuje světový ekonomický růst.
Během tohoto období se obě strany budou snažit najít kompromis a vyjednat obchodní dohodu. Zároveň také nebudou
zavádět nová cla. Avšak to, jestli je letošní vývoj předzvěstí globálního ekonomického zpomalení či pouze
zaškobrtnutím pokračujícího růstového trendu ukáže až čas, nás by však první varianta vzhledem k délce současného
cyklu příliš nepřekvapila.
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Apple už není nejcennější americkou firmou, předstihl jej Microsoft
Zatímco ještě začátkem listopadu se tržní hodnota vlastního kapitálu Applu pohybovala nad 1 100 mld. USD, od té
doby nabrala výrazně sestupnou tendenci a v průběhu páteční seance se ocenění akcií výrobce mobilních telefonů
iPhone propadlo pod 850 mld. USD. Jedničkou se tak v tomto ohledu stal Microsoft, jehož hodnotu vlastního kapitálu
trh vyčísluje na 851 mld. USD. Apple v poslední době trápí zejména klesající poptávka po jeho zařízeních, kterou
signalizují i jeho dodavatelé. K poklesu akcií přispěl i Donald Trump, který se nechal slyšet, že zvažuje uvalení 10%
dovozní celní sazby na čínskou elektroniku včetně iPhonů. To by pochopitelně vedlo k růstu cen těchto zařízení a k
poklesu prodejů, kdy by se Američané mohli začít soustředit na levnější a často ne nijak zásadně horší mobilní
telefony od jiných výrobců.
Naopak Microsoftu se daří zejména v oblasti cloudových služeb, kde je firma druhým největším tržním hráčem po
Amazonu. Zároveň má Microsoft velmi silné postavení v oblasti svého operačního systému Windows či
kancelářského balíku Office. Pozitivně lze rovněž hodnotit odstavení některých neúspěšných projektů na druhou
kolej, což je případ například operačního systému pro mobilní telefony Windows Phone. Z kroků Microsoftu by se tak
mohl Apple poučit a diverzifikovat své podnikání do více oblastí než pouhého prodeje telefonů iPhone, které generují
téměř 60 % tržeb. Dlouhodobí investoři Applu, včetně Warrena Buffetta, však z propadu jeho akcií o bezmála 20 % za
poslední měsíc příliš smutnit nemusí, za uplynulé dva roky totiž akcie výrobce telefonů s nakousnutým jablkem na
zádi připsaly více než 60 %.

Starosti Volkswagenu jménem Bentley
Britská automobilka Bentley, vyrábějící luxusní automobily pro majetné zákazníky, se chystá na začátku příštího roku
oslavit 100 let od svého vzniku. Bohužel její výsledky nejsou tak úchvatné jako pohled na vyráběné vozy. Loni
automobilka vydělala jen 55 milionů eur, letos dokonce skončí s výraznou provozní ztrátou. Ta má podle odhadů
dosáhnout až 250 milionů eur. Bentley se totiž již delší dobu potýká se značnými vnitřními problémy. Nové modely
nabíhají se zpožděním, neboť váznou dodávky motorů od bavorského Audi. Koncern Volkswagen, do kterého Bentley
patří, připouští, že vedení koncernu nevěnovalo v předchozích letech britské automobilce dostatečnou pozornost. Ta
je nyní přeinvestovaná, a její hospodaření tak zatěžují značné odpisy. Herbert Diess, který stojí v čele Volkswagenu
od poloviny letošního dubna, všechny superluxusní značky koncernu spojil do skupiny "Luxus a sport". Dokonce se i
uvažuje o tom, že se čtyři luxusní značky koncernu sjednotí do jednoho podniku pod taktovkou Porsche. To je se svojí
provozní ziskovostí dosahující 18 % nejlepší divizí Volkswagenu. Pro Bentley se prý chystá ozdravný plán, který by
však mohl zkomplikovat neuspořádaný odchod Británie z Evropské unie.
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Válečný stav na Ukrajině

Rusko-ukrajinský spor vyústil v zavedení válečného stavu
Ukrajinský parlament schválil začátkem minulého týdne
zavedení válečného stavu. Země také požádala o světovou
vojenskou pomoc. Celkem 276 poslanců, kteří pro vyhlášení
tohoto stavu zvedli ruku, tak učinili v reakci na spor vyvolaný
incidentem v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským
mořem. Tam ruští pohraničníci zajali tři lodě ukrajinského
vojenského námořnictva a 24 členů jejich posádek. Stav bude
platit v regionech sousedících s Ruskem a Moldavskem (resp. s
mezinárodně neuznaným proruským Podněstřím, kde má ruská
armáda rozmístěné své jednotky) a v regionech na pobřeží
Černého a Azovského moře do 27. prosince.
Válečný stav zatím není přímo vyhlášením války. Výnos má 12 článků, z nichž jeden podléhá utajení. Výnos ukládá
vyhlásit pohotovost systému civilní obrany a umožňuje dočasně omezit ústavní práva a svobody občanů. Podle výnosu
budou po dobu 30 dnů řídit stát spolu s orgány výkonné moci a místní samosprávou i orgány armády. Ukrajinský
parlament také přijal rezoluci, která vyzývá námořní mocnosti, aby do regionu Černého a Azovského moře vyslaly
bojová plavidla s cílem odvrátit další ruskou eskalaci napětí. Je adresována OSN, Evropskému parlamentu a národním
parlamentům všech států světa. Také Ukrajina vyzývá k vyhlášení nových protiruských sankcí.
V pátek Ukrajina oznámila, že během válečného stavu nebude vpouštět na své území muže z Ruska ve věku od 16 do
60 let. Následně se ale ukázalo, že ukrajinská cizinecká policie na kyjevském mezinárodním letišti nevpouští do země
nejenom ruské muže, ale ani ženy. Mnoho přijíždějících Rusů se údajně nedostane k pasové kontrole. Cestovní doklad
je jim odebrán a jsou odesláni k rozhovoru s pohraniční stráží, který se odehrává vedle stanoviště pasové kontroly.
Vstup byl již zamítnut zhruba 100 Rusům.
K eskalaci ukrajinsko-ruského sporu došlo jen pár dní poté, co Babišova vláda ustála svoji vlastní „krymskou krizi“.
Nabízí se tak otázka, zda Putin českého premiéra o chystané agresi ruského námořnictva proti ukrajinským lodím aspoň
dopředu informoval, když ještě nedávno na Krymu pobýval Andrej Babiš mladší.
Konflikt na Ukrajině má také ještě další rozměr v české politice. Ministr zahraničí Tomáš Petříček označil ruskou anexi
vod Azovského moře za pro Česko nepřijatelnou stejně jako anexi poloostrova Krym. Celé ministerstvo zahraničí
vyjádřilo znepokojení nad eskalací napětí a odsoudilo násilný postup ruského námořnictva proti ukrajinským lodím.
Pražské ministerstvo zahraničí také začalo vyjednávat s ruským velvyslanectvím o omezení počtu diplomatů i množství
diplomatických aut.
Následně prezident Miloš Zeman o Petříčkovi veřejně nepřímo řekl, že je loutkou europoslance Miroslava Pocheho a
doporučil předsedovi vlády Babišovi jeho odvolání. Ruská agrese totiž dává Petříčkovi do rukou pádné argumenty proč
je správné a nezbytné omezit extrémně početné ruské zastoupení v Česku, které je navíc vybaveno nadstandardně
silnou flotilou nekontrolovatelných vozidel s diplomatickým krytím. Zde se tak ukazuje jak je důležité, že ministrem
zahraničí není žádný Babišův poskok z ANO. Petříček tak vytváří suverénní Zemanovu i Babišovu protiváhu.
Kromě toho se ruská agrese může projevit i v další oblasti. Stále se intenzivně řeší výstavby nového bloku Jaderné
elektrárny Dukovany. Prezident tlačí na rychlost a ani příliš nezakrývá, že by zakázku nejraději svěřil ruské společnosti.
Pokračování ukrajinsko-ruského konfliktu by tak mohlo být posledním „hřebíčkem do rakve“ této snahy.
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Disclaimer
Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře
přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení.
Společnost Comsense analytics s.r.o. tímto dokumentem sděluje pouze svůj analytický názor a nenese odpovědnost za případné
ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě
tohoto dokumentu.
Finanční data a informace byly získány především z terminálu Thomson Reuters, tiskových zpráv a zveřejněných informací daných
společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí.
Finanční data platná k datu vydání materiálu, pokud není uvedeno jinak.
V případě dotazů pište na analyzy@comsense.cz
_________________________________________________________________________________________________________

Děkujeme za pozornost. Těšíme se na Vás opět příští týden!

