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Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,167

Čína 1 3,345

Dánsko 1 3,444

EMU 1 25,605

Chorvatsko 1 3,419

Japonsko 100 19,434

Kanada 1 17,440

Maďarsko 100 7,273

Norsko 1 2,501

Polsko 1 5,657

Rusko 100 29,388

Švédsko 1 2,521

Švýcarsko 1 23,394

Turecko 1 2,490

USA 1 21,657

Velká Británie 1 29,767

Index PX vzros-
tl o 0,68 procenta 
na 1152,13 bodu. Nej-

významněji přispěly akcie 
fi nančního domu Komerční 
banka, které se podílejí 
na PX indexu aktuálně 15,68 
procenta. 

Ze třinácti hlavních titulů 
pražské burzy jich devět 
zakončilo obchodování 
v plusu, dalších pět emisí 

Pražská burza uzavřela 
týden růstem

stagnovalo. Nejvýraznější 
nárůst zaznamenaly akcie 
společnosti Komerční banka. 
V závěru obchodování byla 
jejich cena 779 korun, což 
bylo o 2,5 procenta více než 
na počátku dne. Dále pak 
vzrostly cenné papíry výrob-
ce likérů Stock o 1,91 pro-
centa na 80,20 koruny. 
Svou změnou tak přerušily 
dvoudenní propad.

Největší objem obchodů, 
a to 37 procent, zaznamena-
ly cenné papíry fi nančního 
domu Komerční banka. Dru-
hým nejobchodovanějším 
titulem (ve výši 23 procent) 
byly akcie společnosti ČEZ. 
Akcie banky Moneta dosáhly 
třetího největšího objemu 
obchodů – a to 22 procent. 

Tato zpráva je generována softwarem za pomoci prvků 
umělé inteligence v rámci projektu TAČR.

Bitcoin nebyl vymyšlen 
konzervativními bankéři, 
nýbrž velmi inteligentní-
mi programátory, kteří jej 
navrhli tak, aby byl zastro-
pován svým maximálním 
množstvím 21 milionů kusů. 
Do oběhu se uvolňuje po-
stupně a s klesající tendencí 
(půlení/halving). Už to je 
jeden ze zásadních rozdílů 
oproti klasickým měnám. 
Jako aktivum je bitcoin stále 
zajímavějším řešením během 
rostoucích obav z infl ace, 
která je všude kolem nás. 
A právě to hraje do karet 
jeho držitelům. Proč?

Podívejme se na to z hle-
diska investice do budoucna. 
A vyberme například nemo-
vitost, pozemek anebo právě 
bitcoin. Ve všech zmíněných 
případech vložíme do těchto 
aktiv peníze, které momen-
tálně nepotřebujeme, proto-
že chceme, aby v budoucnu 
měly vyšší hodnotu, vydě-
lávaly nám a aby co nejvíce 
sloužily další generaci. A zde 
nastávají rozdíly. 

V případě pozemků máme 
globálně omezené množství 
a vyšší poptávku po nich, 

cena tedy nejspíše dále 
poroste. Nelze je ale snadno 
prodat po libovolných 
částech, a navíc je často 
potřeba obětovat svůj čas 
a úsilí, abyste se o parcelu 
postarali. S nemovitostmi je 
to podobné – na samém po-
čátku potřebujete značnou 
hotovost pro jejich koupi 
a/nebo rekonstrukci a násle-
duje pravidelná péče o ně. 

Co se týče bitcoinu, 
vzhledem k jeho omezené-
mu množství a blížícímu se 
zařazení mezi regulované 
fi nanční instrumenty je už 
nyní jasné, že cena může 
jít značně nahoru. Navíc je 
ihned, snadno a odkudko-
liv směnitelný do klasické 
měny. Můžete ho rozdělit 
i do naprostého zlomku, 
jeho držba a správa jsou 
v mnoha případech bez ná-
kladů a jsou velmi jednodu-
ché – stačí znát své heslo.

Pokud si představíme bu-
doucí situaci, kdy děti budou 
potřebovat fi nanční hotovost 
například během studijního 
pobytu v zahraničí, mohou 
si jednoduše a ihned směnit 
i jen malou část bitcoinu 
do místní měny. Jen těžko 
však budou ze stejného důvo-
du prodávat část bytu, třeba 
koupelnu, nebo kus pozem-
ku. Je sice hezké vlastnit něco 
hmotného, na co si můžete 
sáhnout, ale i penězi platíme 
virtuálně. A pokud tuto digi-
talizaci přijmeme, může pro 
nás bitcoin znamenat skvělou 
příležitost, jak efektivně 
přenést hodnotu svých peněz 
do budoucna. 

David
VELVÉTHY
obchodní ředitel 
Cryfi nu

Akcie, měny & názory

Nová zlatá rezerva

BURZOVNÍ 
ZPRAVODAJ

Makroukazatele (v procentech)

Pramen ČSÚ

HDP

Stavebnictví

Infl ace

Aktuální k 10. 11.

Průmysl

Aktuální k 10. 11.

3,2  04/2020–2,0  1Q/2020

Data 
za 04/2021 55,1

–33,7  04/2020

–4,6  04/2020

0

0

0

Data 
za 1Q/2021 –2,4

Data 55 1

měsíční 
v meziročním 

srovnání

Aktuální k 10 11

měsíční 
v meziročním 
srovnání

3,1Data 
za 04/2021

kvartální 
v meziročním srovnání

Maloobchod

Aktuální k 10. 11.

–10,9  04/2020

Data 
za 04/2021 7,4

0

Nezaměstnanost

3,6  5/2020

Data 
za 5/2021 3,9

měsíční
v meziročním srovnání

míra v daný měsíc

měsíční 
v meziročním 

srovnání

–3,9Data 
za 04/2021

Je sice hezké vlastnit něco hmotného, na co si 
můžete sáhnout, ale i penězi platíme virtuálně.
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