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Číně pomalu „dochází“ dech
Pokles tempa potvrzuje,
že čínská ekonomika cítí
problémy v eurozóně i
zpomalení v USA

klientelu Conseq Investment Management.

Asijský drak pomalu ztrácí
dech. Čínská ekonomika
roste pomaleji, přestože
tamní úřady připravují jedno stimulační opatření za
druhým. Ve druhém čtvrtletí
hrubý domácí produkt meziročně vzrostl „jen“ o 7,6
procenta, což znamená další
zpomalení a zároveň nejnižší tempo růstu za poslední
tři roky. V prvním čtvrtletí
ekonomika podle čínského
statistického úřadu vzrostla
o 8,1 procenta, zatímco ve
stejném období loni hospodářský růst činil 9,5 procenta. Že je to pořád slušná
produkce a o takovém HDP
si mohou USA i Evropa nechat jen zdát? Problémem
je, že očekávání ohledně
růstu čínské ekonomiky jak
uvnitř Číny samotné, tak v
okolním světě jsou na rychlá
tempa růstu nastavena.

Současný
pokles
tempa
růstu potvrzuje, že čínská
ekonomika pociťuje problémy v eurozóně i zpomalení
hospodářského růstu ve Spojených státech. Čínští ekonomové však neztrácejí optimismus. „Čínská ekonomika v prvních dvou kvartálech
už dosáhla dna,“ poznamenal ekonom Siao Li z Industrial Bank v Šanghaji.
„Není sice jisté, zda ekonomika výrazně oživí, nicméně
tempo růstu se alespoň přestane snižovat,“ dodal.

„Paradoxně se tak může
stát, že při nečekaném poklesu tempa růstu, ale jinak
při jeho absolutně vysoké
úrovni může růst nezaměstnanost a s ní spojené i potenciální sociální nepokoje,“ vysvětluje Lukáš Vácha, obchodní ředitel pro
institucionální a privátní

Číňané si totiž začínají zvykat na konzumní „západní“
způsob života a oddálení,
nebo dokonce nenaplnění
jejich potřeb v nich může
vyvolat vlnu nevole. Flexibilita a skromnost čínské pracovní síly je v porovnání s
vyspělým světem stále velmi
vysoká, na druhou stranu na
zlepšení sociálních podmínek se velmi snadno zvyká.

„Růst o 7,6 procenta lze
považovat za úspěch, protože ekonomická realita, které Čína teď čelí, je složitá a
velmi vážná,“ řekl mluvčí
vlády Šeng Laj-jün s tím, že
slabá je domácí i zahraniční
poptávka. Odmítl ale náznaky některých analytiků, že
zpomalení je ve skutečnosti
větší a že Peking nařídil firmám, aby nafoukly data o
spotřebě elektřiny. Pak by
to totiž vypadalo, že si ekonomika vede o něco lépe.
Co znamená zpomalení hospodářského růstu Číny pro
zbytek světa? Čína je největším světovým vývozcem

a zákonitě se na její ekonomice projevuje velmi nízké
tempo růstu zemí po celém
světě. Slabší poptávka v Číně by mohla poslat vlnu šoku i na další asijské ekonomiky, které dodávají průmyslové komponenty pro
rozsáhlý čínský průmysl.
Negativní dopad může mít
pokles čínské výkonnosti i
na producenty komodit, jako jsou ropa, uhlí, průmyslové kovy, zejména z Austrálie či Afriky, jejichž je
Čína zase velkým dovozcem.
Bude-li méně vyrábět, bude
jich potřebovat méně.
„Odskákat“ by si to mohly i
Spojení státy. Vysoké obchodní přebytky Číně generují rozsáhlé devizové rezervy, které umisťuje ve velké
míře do amerických státních
obligací jako nejlikvidnějšího světového finančního
aktiva. Dramatičtější pokles
čínské výkonnosti by tak
Američané mohli pocítit i v
poklesu zájmu o koupi jejich „dluhu“ a tím způsobený růst úroků z něho, což by
zadlužený americký erár
mohl docela negativně pocítit.
Úpět by mohla v tomto
smyslu také Evropa, protože
čínští investoři tahají některé evropské firmy a konečně
i státy z bryndy (kupují je,
jejich akcie a dluhopisy).
Přímý dopad na Česko by ale
nemusel být nijak dramatický, protože Čína nepatří
mezi úplně největší partnery
domácích
vývozců.
Pozitivní by pro nás podle
něj mohl být pokles cen komodit, jejichž jsme čistými
dovozci, a pokles cen dovozů z Číny, který by tlumil
růst domácí cenové hladiny.
(Lidové noviny, 16.7.)

Krátce
S Martinem Pavlíkem
(Conseq) nad vývojem
akcií KIT Digital
Dobrovolné stáhnutí obchodování s akciemi společnosti Kit Digital z pražské burzy by vliv na cenu akcií mít
nemělo a cena by se nadále
měla, po zohlednění kurzu
amerického dolaru vůči
české koruně, pohybovat
blízko ceny na americkém
Nasdaqu. Datum ukončení
obchodování s akciemi v
Praze vzejde z dohody mezi Pražskou burzou a regulátorem, tedy Českou národní bankou. Do stanoveného termínu budou akcie
denominované v koruně
nadále volně směnitelné za
akcie obchodované v dolaru.

Větší vliv na fundament
společnosti, respektive akcie mají probíhající změny
ve vedení, jako je například nedávné jmenování
nového finančního ředitele
Fabrice Hamaide. Po nízké
transparentnosti společnosti za vedení Kalila Tuzmana
je tak viditelná snaha největších podílníků o dosazení nových lidí na řídící
posty a zefektivnění hospodaření společnosti.
Martin Pavlík, Portfolio
manažer společnosti Conseq Investment Management
(ipoint.cz, 20.7.)
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Na dovolenou do ciziny s
kartou, nebo s hotovostí?
Kromě bezpečnostních otázek ale vstupují do hry také
například bankovní poplatky
a kurz, ve kterém se nám
podaří peníze vyměnit. Ten
má podle odborníků na výhodnosti transakce největší
podíl.

Před cestou do zahraničí si
řada Čechů pokládá otázku,
zda si vzít veškeré peníze,
které plánují na dovolené
utratit, v hotovosti, nebo
raději spoléhat na platební
kartu. Co je vlastně výhodnější?
Odpověď závisí na nákladech spojených s výměnou
peněz. Odborníci se ale
vesměs shodují, že velmi
dobře vychází varianta platit kartou přímo u obchodníka. Za takovou platbu totiž
obvykle banky neúčtují žádné poplatky na rozdíl třeba
od výběru hotovosti z bankomatu.
Zvláště v Evropě jsou už ty
tam doby, kdy jste na bankomat sotvakde narazili. Ve
větších městech ho najdete
takřka na každém rohu a
pomalu se už začínají tyto
přístroje vkrádat i do větších vesnic. Platební terminály u obchodníků jsou už
taky běžnou záležitostí, a
tak není třeba vozit s sebou
veškeré finance třeba na
čtrnáctidenní dovolenou v
hotovosti a pak zdlouhavě
přemýšlet, kam vlastně peníze schováte, aby nepadly
za oběť zlodějům.

"Rozlišují se dva typy kurzů
– devizový a valutový. Devizový kurz platí pro bezhotovostní transakce (platba
kartou, výběr z bankomatu)
a valutový kurz pro operace
v hotovosti (směnárny),"
vysvětlil analytik společnosti Conseq Investment
Management David Kufa.
"Teoreticky by měl být pro
klienta
devizový
(bezhotovostní) kurz výhodnější jak pro nákup, tak pro
prodej cizí měny," dodal.
Vysvětlení je podle něj jednoduché: pro banku jsou
bezhotovostní operace levnější, snižují totiž riziko
krádeže nebo přijetí padělku, a tak si je může dovolit
nabízet levněji.
Vždy ale platí, že by se klient měl před cestou do zahraničí podívat, jaké kurzy
nabízí jeho banka, a porovnat ho se směnárnami ve
svém okolí. Žádné pravidlo
totiž neplatí stoprocentně,
a tak se může stát, že narazíte na směnárnu, kde vás
výměna vyjde mnohem výhodněji než platba kartou v
zahraničí. "Některé menší
banky kompenzují jinak nízké poplatky horším kurzem
pro výměnu peněz svých
klientů při platbách kartou v
zahraničí a naopak existují
směnárny, u kterých lze cizí
měnu pořídit v hotovosti
levněji než u bank v bezhotovostním styku. Záleží proto na správném výběru banky či směnárny," vysvětlil
Kufa.
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Platba u obchodníka většinou zdarma
Rozhodujeme-li se mezi
platbou kartou a výběrem z
bankomatu, obvykle klienta
vyjde levněji platba kartou
přímo u obchodníka. U většiny bank je totiž tato transakce zdarma. Banka strhne
ekvivalent částky zaplacené
v cizí měně z účtu v korunách podle aktuálního kurzu. Za výběr z bankomatu si
naopak banky účtují poplatky, a to obvykle ne zrovna
malé. Poplatek má obvykle
fixní částku, k té pak banky
přidávají procento z vybrané částky.
Neplatí to ovšem paušálně.
Například klienti mBank vyberou z bankomatu částku
od 2 500 korun výše zcela
zdarma. Klienti České spořitelny pak vybírají v cizině za
6 korun, pokud sáhnou po
bankomatu skupiny Erste.
Výběr z bankomatu jiné finanční instituce je už ovšem
vyjde na 125 korun.
Bezpečnostní zásady při
používání platební karty
I když odborníci považují
cestování s platební kartou
obvykle za bezpečnější než
s hotovostí, zároveň připomínají bezpečnostní zásady,
které je při platbě kartou
třeba dodržovat. Pojďme si
zrekapitulovat alespoň ty
nejzásadnější.
Nenechávejte platební kartu
bez dozoru a buďte ostražití
před všudypřítomnými zloději. Za žádných okolností
nikomu nesdělujte PIN, ani
obsluze v restauraci či recepci v hotelu.
Nikdy nedávejte kartu obchodníkovi jako zástavu,
třeba v půjčovně aut nebo
lodí. V podezřelých provozovnách raději plaťte v hotovosti.

Sledujte obchodníka při manipulaci s kartou a v žádném
případě nenechte číšníka v
restauraci nebo recepčního
v hotelu, aby vám s kartou
zmizel z dohledu. Snadno si
může opsat číslo karty, její
exspiraci a především CVV
nebo CVC kód na zadní straně karty napravo od podpisu. Tyto údaje pak umožní
zloději nakoupit v jakémkoliv internetovém obchodě.
Zbystřete svoji pozornost,
pokud by se prodavač v obchodě pokoušel kartu načíst
kvůli jedné transakci v několika různých terminálech.
Je třeba mít na paměti, že
bankovní terminály vždy
vydávají potvrzení o platbách, a to i v případech,
když neproběhnou. Pokud
tedy z terminálu nevyjede
žádné potvrzení, může to
být znamením, že jde o podezřelou transakci.
Vždy je třeba zkontrolovat,
zda karta, kterou vám vrátil
obchodník nebo personál
hotelu či restaurace, je doopravdy vaše.
Uschovávejte si doklady o
všech transakcích pro případnou reklamaci a ihned
po návratu z dovolené je
srovnejte s údaji na bankovním výpise.
Při výběru z bankomatu si
nejprve prohlédněte otvor,
do kterého vkládáte kartu.
Pokud vypadá nestandardně, zvolte raději jiný bankomat.
V případě ztráty nebo krádeže karty oznamte událost
okamžitě vaší bance a kartu
ihned zablokujte. Kartu je
vhodné zablokovat i v případě, že vám ji zpět nevydal
bankomat.
(ct24.cz, 11.7.)
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