„Když je něco dost důležité, uděláte to i v případě, kdy
šance nejsou ve Váš prospěch.“

Elon Musk
Americký podnikatel, vynálezce a filantrop. Zbohatl na
prodeji PayPal, založil SpaceX a vede automobilku Teslu.

ANALYTICKÝ TÝDENÍK
pro finanční profesionály a jejich klienty

9.9.2018

1

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

vítám Vás u dalšího vydání pravidelného týdenního analytického materiálu společnosti Comsense. Dnešní vydání
je opět nabito zajímavými zprávami z byznysu, financí i trochy politiky jak z domácí, tak zahraniční scény. Pro mě
osobně bylo z minulého týdne nejpozoruhodnější, když česká i světová média (v čele s renomovanou agenturou
Bloomberg) upozornila na to, že Elon Musk během živého rozhovoru pro jednu internetovou show popíjel
whisky a neodmítl nabízenou cigaretu obsahující tabák a marihuanu. Jednalo se o 2,5 hodiny trvající „podcast“,
během kterého Musk mluvil o celé řadě zajímavých technologických témat, svých nápadů a odhadů do
budoucna. Během tohoto dlouhého rozhovoru si dopřál sklenici whisky a na závěr si jednou potáhl z nabízené
marihuanové cigarety. Musk vystoupil v oné show v Kalifornii, kde je alkohol i marihuana legální, žádný zákon
tím tedy neporušil. Nejsem samozřejmě žádným zastáncem jakýchkoliv drog, jde mi o to, jakým způsobem
média tuto zprávu podala. Nesnažím se ani nijak zastávat Muska, kterému se ostatně nyní určitým způsobem
dostalo jeho „vlastní medicíny“. Co mi ale vadí je, že z celého rozhovoru, kde Musk mluvil o celé řadě zajímavých
témat, zaplnily titulní stránky médií titulky a fotky pouze toho, jak pije alkohol a kouří. Chápu, že pro bulvár je
tento typ zprávy naprosto ideální, u společnosti typu Bloomberg je pro mě však takový titulek zklamáním.
Přesně tímto způsobem totiž mohou vznikat neúplné, zkreslené či mylné informace, se kterými se v dnešní době
můžeme setkat všude okolo nás. Vždy je nutné se na danou událost podívat úplně a v kontextu, v jakém vznikla.
A přesně tak pracujeme u nás v Comsense. Vždy se snažíme danou událost okomentovat kompletně, objektivně
a ze všech úhlů pohledu. To je v dnešní době bohužel stále vzácnější.

Přeji Vám úspěšný začátek dalšího týdne.

Martin Sklenský
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Situace na akciovém trhu
TRHY
Vše
USA
Čína
Japonsko

P/E
17,56
24,44
13,95
14,04

P/B
1,91
3,05
1,59
1,33

Div %
2,56%
1,82%
2,56%
2,23%

TK mld. USD
87 868,9

UK

14,82

1,74

3,83%

3 399,3

Francie

17,60

1,64

3,12%

2 463,6

Německo

14,59

1,62

3,05%

2 279,9

Kanada

19,47

1,70

2,85%

2 210,7

Indie

28,16

3,13

1,42%

2 194,6

Švýcarsko

13,28

2,02

3,33%

1 854,9

Hongkong

11,00

1,06

3,43%

1 800,5

Česká republika

15,98

1,63

5,20%

33,2

35 929,9
10 432,1
6 360,5

Americké akcie byly v průběhu minulého týdne pod prodejním tlakem, příčinou rostoucí nervozity na trzích byla již obligátní
Trumpova protekcionistická rétorika, americký prezident chce totiž podle svých slov ještě navýšit objem importovaného
čínského zboží, které bude podléhat proclení. Hovoří se dokonce o tom, že by cly mohly být zatíženy veškeré dovozy z Číny. Na
náladě investorů nepřidalo ani středeční slyšení zástupců některých technologických gigantů před kongresem ohledně
ovlivňování amerických voleb a zneužívání dat. To vyvolává obavy ze zvýšené regulace těchto společností, což by logicky vyústilo
v nižší budoucí zisky. Akcie uskupení FANG (Facebook, Amazon, Netflix a Google) tak prožily nejhorší týden za poslední půlrok a
odepsaly průměrně bezmála 5 %. Přitom právě tyto společnosti byly hlavními tahouny amerického trhu v poslední době. To se
samozřejmě projevilo i na indexu S&P 500, který odepsal 1 % na 2 872 bodů. Ještě daleko hůře si vedly akcie rozvíjejících se
trhů, index MSCI Emerging Markets ztratil za poslední týden bezmála 4 % své hodnoty.

Situace na dluhopisovém trhu
Emitent

3 roky

5 let

10 let

Čína

3,31

3,41

3,6

Česko

1,28

1,65

2,05

Německo

-0,47

-0,23

0,39

Velká Británie

0,78

1,04

1,45

USA

2,77

2,82

2,94

Naopak situace na dluhopisovém trhu byla spíše poklidná a
k razantním změnám cen nedošlo. Je patrný mírný nárůst výnosů
amerických státních dluhopisů, desetiletý papír opět atakuje 3%
hranici, důvodem je očekávané navýšení základní sazby ze strany
Fedu v návaznosti na velmi dobrou situaci ekonomiky USA. Tomuto
scénáři trh přisuzuje již téměř 100% pravděpodobnost, na konci září
by se základní sazba měla posunout do pásma 2-2,25 %. Do konce
letošního roku by poté Fed měl podle očekávání utáhnout měnovou
politiku ještě jednou.

Ostatní aktiva
Aktivum
Zlato
Stříbro
Ropa (Brent)
Bitcoin

Kurz USD
1 195
14,1
76,8
6 400

Drahé kovy se nevymanily ze sestupného trendu, ceny klesaly zejména
v případě stříbra, které se dostalo nejníže za více než 2,5 roku. Důvod lze hledat
v oslabování měn rozvojových zemí vůči dolaru a v eskalaci obchodních třenic
světových mocností, stříbro je přeci jenom hojně používané v průmyslu a tím
pádem i více náchylné na ekonomické dění, svou roli hrají i technické faktory.
Zajímavého dění jsme byli svědky i na Bitcoinu, který se propadl o téměř 10 %.
Investiční banka Goldman Sachs totiž zrušila svůj záměr na vytvoření trading
desku na kryptoměny a nebude tak s nimi vůbec obchodovat.
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Swiss Life kupuje Fincetrum, cena může přesáhnout miliardu
Jedna z nejvýznamnějších švýcarských finančních skupin Swiss Life posílí svoji pozici na českém a slovenském trhu. Minulý týden
totiž oznámila, že se dohodla na koupi tuzemské společnosti Fincentrum. Tu nyní vlastní z větší části (75 %) společnosti ARX Equity
Partners a Capital Dynamics, zbylý podíl (25 %) pak ovládají zakladatelé Petr Stuchlík a Martin Nejedlý, a dále někteří menší
akcionáři z řad manažerů a zaměstnanců. Výše transakce nebyla zveřejněna. Podle odhadů se ale dá předpokládat, že se
Fincentrum prodalo za cenu okolo nebo mírně vyšší než je úroveň vlastního kapitálu. Ten byl na konci 2016 1,1 miliardy korun.
Nejedlý a Stuchlík založili společnost v roce 2000, následně v roce 2007 vstoupila společnost i na slovenský trh. V současnosti se
prezentuje obratem ve výši 1,6 miliardy korun a více než 2 500 aktivních poradců. Akvizice významně posílí pozici Swiss Life a
vznikne tak jeden z největších hráčů na českém trhu v oblasti nezávislého finančního poradenství. Akvizice ještě musí získat
potřebná schválení regulačních úřadů. Očekává se, že bude dokončena v posledním čtvrtletí 2018. Stuchlík v současnosti kandiduje
za hnutí ANO na primátora města Prahy. Ve své funkci generálního ředitele a předsedy představenstva hodlá skončit bez ohledu
na výsledek podzimních komunálních voleb.

Vítkova CPI má za sebou rekordní půlrok
Na hospodářských výsledcích skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka je
patrné, že se nemovitostem daří. Tržby skupiny za první pololetí letošního roku vzrostly
oproti stejnému období loni o 21 % na 245 milionů eur (přes 6,3 miliardy korun).
Provozní výnosy vzrostly o více než 26 % na 156 milionů eur (více než 4 miliardy korun).
Díky pozitivnímu ekonomickému vývoji a dostatku likvidity na trhu CPI také značnou
měrou refinancuje. Ke konci června dosáhla skupina rekordně nízké míry zadluženosti, a
to jen 39,1 %. Vítkovi se loni podařilo několik významných akvizic, po nichž hodnota
skupiny značně vzrostla. Letos již celková bilanční suma přesáhla 8 miliardy eur (přes 200
miliard korun).
Třetí nejbohatší Čech Vítek v prvních šesti měsících tohoto roku rozšířil portfolio o několik
dalších budov. V březnu se mu podařilo získat centrum Futurum v Hradci Králové s více
než stovkou obchodů, v dubnu oznámila CPI akvizici pěti polských nákupních center
HopStop a přebrala další hotel v Olomouci. V příštích třech letech má skupina investovat
zhruba čtyři miliardy korun. Míří mimo jiné do vloni převzatého OC Nisa v Liberci a
plzeňské Olympie. CPI také plánuje ve velkém investovat do modernizace budov,
především pak do obchodních center. Skupina se naopak zbavuje budov, které pro ni
přestávají být atraktivní. Příkladem je prodej Nestlé v pražských Modřanech
Českomoravské nemovitostní.

Radovan Vítek může být s výsledky své
realitní skupiny více než spokojený.

Home Credit zpět v zisku

Skupina Home Credit nabízející nebankovní spotřebitelské úvěry vykázala
v druhém čtvrtletí letošního roku zisk po zdanění ve výši 71 milionů eur (přibližně
1,8 miliardy korun). Oproti prvnímu čtvrtletí, ve kterém naopak skončila ve ztrátě
31 milionů eur, se jedná pro skupinu o výborný výsledek. Důvodem ztráty v úvodu
letošního roku bylo především zpřísnění podmínek a zavedení tvrdší regulace na
úvěrovém trhu v Číně. Skupina v druhém čtvrtletí překročila symbolickou hranici
100 milionů obsloužených klientů. Dařilo se jí navíc v růstu objemu úvěrů napříč
trhy, relativně snižovat nákladovost a pokračovat v investicích do digitálních
technologií včetně umělé inteligence či robotických operátorů schopných
konverzace s klientem po telefonu. Pro zajímavost, jen v Číně skupina uskuteční
pomocí umělé inteligence 50 tisíc telefonních hovorů se zákazníky denně.
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Změny ve vedení ČD znejistily ratingovou agenturu
Ministr dopravy Dan Ťok se rozhodl vyměnit vrcholový management Českých drah. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou
společnost a dluhopisového emitenta, jde o poměrně závažnou a sledovanou záležitost. Proto také znejistěla renomovaná ratingová
agentura Moody’s, která hodnotí právě korporátní obligace národního dopravce. Agentura se proto podle ředitele ČD Pavla Krtka na
společnost obrátila s dotazy ohledně chystaných změn ve vedení. Ty ohlásil ministr Ťok v červenci poté, co vláda ANO a ČSSD získala
důvěru Poslanecké sněmovny. Ťok vedení ČD vyčítá zejména snahu zachovat si dominantní postavení na českém železničním trhu a
neochotu podpořit jeho otevření soukromým konkurentům podle požadavků evropské legislativy.
Diskuze s ratingovou agenturou má začít tento týden. ČD mají v současnosti na trhu dluhopisy v hodnotě kolem 30 miliard korun.
Část drží soukromí investoři, obligace za zhruba 20 miliard jsou kotované na lucemburské burze. Moody’s je nyní hodnotí ratingem
Baa2, což znamená, že podléhají mírnému riziku se stabilním výhledem. Stejným ratingem hodnotí Moody’s i samotnou akciovou
společnost České dráhy. Letos v červenci splatily ČD dluhopisy za čtyři miliardy korun. Příští rok v červenci vyprší termín splatnosti
dalších drážních eurobondů, tentokrát v hodnotě 8 miliard korun. Ty dráhy plánují zaplatit refinancováním. Případné zhoršení
ratingu dluhopisů, by tak drahám mohlo tuto operaci značně prodražit.

Souboj o 3 miliardy a tři obvinění v kauze zkrachovalé záložny WPB Capital
Policie minulý týden oficiálně obvinila tři bývalé členy představenstva zkrachovalé
záložny WPB Capital z porušení povinností při správě cizího majetku a porušení pravidel
hospodářské soutěže. V kauze zkrachovalé WPB Capital probíhá už čtyři roky vleklá
právní bitva o zbylý majetek v hodnotě téměř 3 miliard korun. Obvinění souvisí se
sporem mezi WPB a společností Trowmart Ltd. o to, komu patří část úvěrových
pohledávek na základě starší smlouvy. ČNB v roce 2014 odebrala WPB licenci a do
společnosti přišel likvidátor. Podle něj vedení záložny převedlo větší část hodnoty
úvěrového portfolia, celkově asi 2 miliardy korun, na společnost sídlící v Londýně. Mělo
se jednat o společnost Trowmart, která se v současnosti jmenuje Llanfair Caereinion
Cwni Daliannol.
Nyní likvidátor usiluje soudně o zrušení rozhodčího nálezu. Jde o to, zda se ze
zkrachovalého družstva podaří vrátit peníze do státního fondu, ze kterého se vyplácejí
pojištěné vklady. Protože jsou vklady členů družstevních záložen ze zákona částečně
pojištěné, vyplatil tento fond loni klientům WPB celkem asi 2,8 miliardy korun. Podle
zástupce záložny Martina Jaroše je trestní stíhání však neoprávněné a jde pouze o
snahu ČNB zdiskreditovat bývalé představitele WPB. Naráží tím na rozhodnutí
Městského soudu v Praze z června, který označil odebrání licence ze strany ČNB za
nepřiměřený zásah do hospodaření WPB. Rozsudek ale ani po třech měsících stále není
k dispozici v písemné podobě, takže jeho odůvodnění zatím není známo. ČNB se brání
tím, že policie v kauze konala sama a centrální banka jen poskytovala součinnost, když
byla vyzvána.
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Trump opět hrozí eskalací cel proti Číně, zatížit chce veškeré dovozy
Americký prezident se v pátek opět tvrdě opřel proti dovozům z Číny, nechal se totiž slyšet, že chce zatížit importy ještě více než
dříve avizoval. Kromě původně diskutovaných dovozů v objemu 200 mld. dolarů zvažuje cly zatížit další zboží v hodnotě 267 mld.
dolarů. V případě prosazení tohoto záměru by tak byly clem zatíženy prakticky veškeré importy z Číny, které v loňském roce dosáhly
objemu 505 mld. USD. Vůči ostatním obchodním partnerům se však zdá být Trump již smířlivější než dříve. V červenci uzavřel
dohodu s EU o tom, že si tyto světové mocnosti nebudou vzájemně uvalovat další obchodní bariéry. Diskuse poměrně zdárně
probíhají i s Kanadou a Mexikem, s nimiž by mohla být brzy uzavřena nová dohoda o vzájemné obchodní výměně.

Americké korporace i ekonomové však hlasitě varují, že Trumpova protekcionistická politika napáchá na domácí půdě značné
škody. Zavedení cla na veškeré čínské zboží by znatelně zasáhlo životy běžných Američanů, vzrostly by ceny řady produktů, od
oblečení až po automobily. Navíc se dají očekávat odvetná opatření ze strany Číny, která na americká cla zavedená v červnu na
dovozy v objemu 50 mld. USD reagovala prakticky okamžitě. Jsou to však právě řadoví Američané, kteří na obchodním deficitu
Spojených států profitují, neboť díky tomu využívají laciné zahraniční pracovní síly. Možná právě díky levným dovozům je spotřeba
a životní úroveň v USA tak vysoká, nyní se však nad zbožím za diskontní ceny zdá se stahují mračna.

Mzdy ve Spojených státech rostou nejrychleji od roku 2009
Páteční report z trhu práce USA ukázal opět velmi solidní vývoj americké
ekonomiky, která vytvořila v srpnu 201 tisíc nových pracovních míst. Nejvíce
nabíraly nové zaměstnance firmy ze sektorů jako je stavebnictví, doprava a
zdravotnictví. Obecně je největší zájem o pracovníky označované za „bílé
límečky“, tedy o nemanuální zejména kancelářské pozice. Většina firem
nabírá nové zaměstnance a míra propouštění je dokonce nejnižší za
posledních 50 let. Nezaměstnanost se drží na hladině 3,9 %, tedy na
18letých minimech.
Prozatím se tak obchodní války v reálné ekonomice příliš negativně
neprojevují, podporu přináší naopak realizovaná daňová reforma a zvýšené
vládní výdaje. Nejrychleji od krize rostou příjmy zaměstnanců, průměrná
hodinová mzda vzrostla meziročně o 2,9 % na 27,16 USD. Kromě nedostatku
kvalifikované pracovní síly a růstu mezd americké korporace bojují
s rostoucími cenami některých komodit, například oceli či dřeva. Na možná
až příliš růžovou situaci ekonomiky USA tak bude reagovat s největší
pravděpodobností Fed, který podle všeho opět navýší svou základní sazbu
na konci září. Tím bude brzdit akcelerující inflaci, která dosahuje bezmála
3 %.
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Tesla opět pod tlakem, může za to bizarní Musk a odchod členů managementu
Jen za minulý týden oslabily akcie Tesly o 11 % a od svých maxim jsou o více než 30 % níže. Ve čtvrtek večer investory zaskočilo
chování Elona Muska, který během živého rozhovoru pro internetovou show kouřil marihuanu a popíjel whisky. To vyvolalo řadu
obav ohledně míry užívání návykových látek ze strany ředitele Tesly. Na rovinu však nutno dodat, že reakce trhů i médií se zdá být
vůči této zprávě přehnaná, neboť Muskovi obě propriety nabídnul komik a hlavní protagonista show Joe Rogan, který je známým
zastáncem plošné legalizace marihuany. Ta je navíc v Kalifornii pro rekreační užívání již legální. Musk v rozhovoru v rámci show řekl,
že téměř nikdy marihuanu nekouří a že její užívání je zabijákem produktivity.
Elon Musk chce však být evidentně středem pozornosti, neboť v průběhu týdne opět rozdmýchal již téměř zapomenutý konflikt
s britským jeskyňářem, který asistoval při záchraně mladých fotbalistů z thajské zatopené jeskyně. Musk ho již dříve označil za
pedofila, nyní mu přidal ještě nálepku „znásilňovatele dětí“. To vše zřejmě z důvodu, že záchranný tým nevyužil jeho nabídku
pomoci v rámci této akce. Takové výstupy škodí nejen samotnému řediteli, ale i celé firmě, která by se měla spíše než diskusemi o
možném stažení z burzy či žehlení Muskových přešlapů soustředit v prvé řadě na vlastní byznys, který se stále topí hluboko
v červených číslech. Důvodem poklesu akcií je i páteční zpráva, že z firmy odchází hlavní účetní Dave Morton, který byl však ve
službách Tesly jen velmi krátce a rezignuje údajně kvůli velkému pracovnímu nasazení a extrémnímu zájmu médií o společnost,
firmu navíc současně opouští i vedoucí HR.

Problémy automobilek kvůli emisím stále nekončí, nadále se objevují nové žaloby
Tuzemská společnost Safe Diesel, sdružující poškozené zákazníky společnosti Volkswagen, podala k soudu další hromadnou žalobu,
která tentokrát zastřešuje více než 1 000 majitelů vozů vybavených zařízením pro obcházení emisních testů. Za každého vlastníka
vozu společnost žaluje VW o náhradu 220 tisíc korun. Celkově Safe Diesel zastupuje přes 2 300 majitelů vozů, v tuzemsku působí i
firma DieselGate, která zastřešuje již přes 7 tisíc vlastníků zasažených aut. V Česku se problém týká 165 tisíc automobilů, většinu
z nich vyrobila pochopitelně mladoboleslavská Škoda Auto. Volkswagen však nežalují jen postižení zákazníci, ale i investoři.
Společnost je údajně nedostatečně informovala ohledně vyšetřování ze strany amerických regulátorů, jejichž zjištění spustilo
výrazný propad cen akcií. Současné náklady Volkswagenu na skandál se vyšplhaly již na více než 27 mld. euro, několik miliard navíc
by mohl firmu stát právě výsledek žalob ze strany investorů. Náklady na Dieselgate jsou tak v kontrastu současné tržní kapitalizace
firmy okolo 67 mld. EUR gigantické. Volkswagen však celý skandál ustál poměrně se ctí a jeho akcie se zpočátku letošního roku
dokonce obchodovaly výše než před vypuknutím emisní aféry, v posledních měsících však titul ztrácí. Nepříznivě působí kromě
doznívající aféry Dieselgate i napjatá geopolitika a obavy investorů z blížícího se konce současného ekonomického cyklu.
Problémy s emisemi však nemá jen Volkswagen, ale i další automobilky. Na celý sektor tvrdě tlačí regulace, podle nařízení EU musí
do roku 2021 snížit výrobci u nových automobilů emise o přibližně 20 % oproti současným hodnotám. Odborníci však varují, že
naplnění těchto cílů bude velmi složité. Pokud se producenti do limitu 95 gramů emisí oxidu uhličitého na ujetý kilometr nevejdou,
budou platit vysoké pokuty, velkým automobilkám tak hrozí i miliardové sankce. Řešením, jak splnit nařízení EU, jsou
elektromobily, jejichž prodeje mohou snížit průměrné emise u dodaných vozů. Množství vypouštěného oxidu uhličitého je totiž
závislé prakticky jen na objemu spáleného paliva, snižovat se ho dařilo v posledních letech zejména díky rostoucí oblibě naftových
vozů, o které však právě po aféře Dieselgate opadl zájem.
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Zaujalo nás ve světě

Amazon překonal hranici 1 bilionu dolarů, ale jen na chvilku
Jako první pokořil hranici 1 bilionu dolarů výrobce počítačů a mobilních telefonů Apple, nyní se k němu na chvíli připojil i globální eshop, filmový producent a provozovatel sítě výkonných serverů k pronájmu Amazon. Cena akcií Amazonu přesáhla v úterý hranici 2
050 dolarů, čímž se hodnota celé společnosti dostala nad 1 bilion. Při konci obchodování však cena akcií klesla na 2 039,51 dolarů,
čímž klesla i tržní hodnota Amazonu pod 1 bilion. I tak má zakladatel Amazonu Jeff Bezos nyní bohatství velké skoro jako Bill Gates
(90 miliard dolarů) a Warren Buffett (84 miliard dolarů) dohromady. Bezos růst tržní kapitalizace firmy nekomentuje. Mlčí také v
případě kritiky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ten nejbohatšího muže světa a jeho firmu podezřívá z krácení daní a viní za podkopávání konkurence, včetně dopravy. Rozvážková
divize Amazonu podle Trumpa ničí americkou státní poštu – United States Postal Service. Strachy se před Amazonem netřese jen
státní pošta, ale další firmy v byznysu. Amazon v USA provozuje vlastní letku, flotilu nákladních vozů a v některých městech také
svou vlastní poslíčkovou službu. Světově chystá Amazon vyzvat velké rejdaře. Bezosova společnost nedávno získala povolení nutná
k provozování vlastní zaoceánské kontejnerové přepravy.

Hra zdarma generující miliardy
Videohra Fortnite začala během několika měsíců vydělávat obrovské sumy a
vyzkoušelo ji už téměř 2 % světové populace. Podle SuperData Research ji hraje
nebo hrálo na 125 milionů hráčů a je tak nejpopulárnější hrou současnosti. Díky
tomu již vygenerovala více než miliardu dolarů a do konce roku by se podle
stávajících projekcí toto číslo mělo zdvojnásobit. Dá se přitom hrát zadarmo a
není v ničem originální. Pro Tima Sweeneyho, počítačového geeka, jenž před
sedmadvaceti lety založil ve sklepě svých rodičů společnost Epic Games, tento
úspěch znamená posun mezi světovou byznysovou elitu.
V čem tedy spočívá úspěch Fortnite od Epic Games? Ačkoliv hra převzala všechny
své prvky od jiných her, je výrazně odlehčená a díky tomu odpočinková, relativně
snadno hratelná. A největší výhodou je právě to, že je zdarma. Díky tomu, že ji
Epic Games pustilo do světa zdarma a na všech hlavních platformách, dostává se
v podstatě ke všem hráčům, kteří ji tak mohou beze strachu vyzkoušet. Peníze
vydělává díky tzv. mikrotransakcím. Místo vstupenky do hry totiž hráči platí
virtuální měnou za vylepšení svých postav. Což je model, který především u
mladších hráčů vychází pro developery velmi profitabilně. Jedná se v podstatě
pouze o virtuální předměty, za které jsou hráči ochotni platit i desítky dolarů.
Takových transakci hra registruje denně stovky tisíc až klidně miliony. Hodnota
studia Epic Games se proto nyní odhaduje na 5 až 8 miliard dolarů. Z toho nejvíce
profituje šéf a zakladatel Tim Sweeney a čínský on-line kolos Tencent, který drží
40 % akcií.

Fortnite - hra, která je sice zdarma, ale díky své
vlastní virtuálně měně vydělává svým tvůrcům
miliardy dolarů.

ArcelorMittal může převzít Ilvu
Jedna z největších ocelářských společností světa, ArcelorMittal uzavřela s odbory dohodu kvůli plánovanému převzetí největší
evropské ocelárny Ilva. Díky tomu může dokončit akvizici předtím, než se italská Ilva ocitne v situaci bez finančních prostředků.
ArcelorMittal se zavázal, že převezme 10 700 ze současných 13 500 zaměstnanců firmy. To je o 500 více, než původně navrhoval.
Dále se také zavázala vyplatit propuštěným na odstupném celkem 250 milionů eur (6,4 miliardy korun) a snížit znečištění ve městě
Taranto. ArcelorMittal v květnu získal k převzetí firmy Ilva svolení od Evropské komise. To je však podmíněno prodejem jeho
ostravských hutí a některých dalších aktivit v Itálii, Rumunsku, Makedonii, Lucembursku a Belgii.

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