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Hlavní zprávy
Návštěva čínského prezidenta v Česku se neobešla bez problémů
Minulý týden ve středu skončila návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku. V Praze a Lánech
strávil tři dny, během kterých se setkal s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Bohuslavem
Sobotkou, navštívil obchodní fórum, různé památky atd. Prezidenti v úterý podepsali na Pražském hradě
smlouvu o strategické spolupráci, ministři pak memoranda o porozumění v průmyslu, dopravě,
zdravotnictví, školství. Návštěvu doprovázely jak poměrně okázalé projevy vítání, v podobě čínských
vlajek a výzdoby s čínskou tématikou v místech, kam prezident zavítal, tak poměrně ostré projevy
nesouhlasu s utlačování lidských práv v Číně v podobě demonstrací, či vyvěšování tibetské vlajky.
Policie řešila několik incidentů, kterými lidé údajně Číňany pobouřili. Například studenti FAMU na
protest proti návštěvě čínského prezidenta vyvěsili na fakultě tibetskou vlajku a druhý den do školy
dorazili policisté, aby zjistili, jestli vyvěšení povolil děkan. Akademický senát FAMU vyzval policii,
aby celou věc prošetřila, jedná se podle nich o porušení práva na svobodu vyjadřování. Podobných
incidentů bylo více a docházelo ke střetům mezi aktivisty a stoupenci prezidenta komunistické Číny.
Ekonomické přínosy návštěvy jsou znatelně pozitivnější. Během obchodního fóra se uzavřelo na třicet
dohod mezi českými společnostmi a Číňany. Dohody s čínskými firmami z české strany podepsaly
například Škoda Auto, ČEZ, skupina J&T, Česká exportní banka a Český Aeroholding a další. Celková
hodnota dohod je pak zhruba 325 miliard korun. Například Škodovka plánuje do konce roku 2020 až
zdvojnásobit výrobu v Číně. Jedna ze smluv se týká i analytické spolupráce na přípravách kanálu Dunaj–
Odra–Labe. Čínský prezident ukončil návštěvu na letišti Václava Havla odletem do USA. [1] [2] [3] [4]

Severní Korea pokračuje v provokacích
Prezident USA Barrack Obama, jihokorejský prezident Park Geun-hye a japonský premiér Shinzo Abe
se dohodli na zvýšení tlaku proti Severní Koreji v souvislosti s omezováním nukleárních a raketových
testů. Jednalo se o jednání konané během globálního nukleárního summitu ve Washingtonu, DC.
Zástupci tří států se také zavázali pomoci si ve vzájemné obraně a varovali, že mohou podstoupit další
kroky proti Korejské hrozbě.
Obama se také zvlášť sešel s čínským prezidentem Xi Jinping-em. Čína je to nejbližší ke spojenci co
v současnosti Severní Korea má. Existují mezi nimi jak obchodní tak politické vazby. Již dříve se však
Čína ohradila proti severokorejským raketovým a jaderným testům. Nyní při setkání s americkým
prezidentem potvrdili, že trvají na plné implementaci posledních sankcí OSN proti Severní Koreji.
Prezident Xi však podle agentury Reuters neukázal ani náznak toho, že by Čína byla ochotná přijmout
nějaká další opatření než ta, na nichž se v březnu shodla s Radou bezpečnosti OSN.

Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

Několik hodin po tom, co trojice zemí varovala Severní Koreu, aby ukončila provokace nebo čelila
vážnějším následků, došlo odpálení další rakety z východního severokorejského pobřeží. Informovala o
tom jihokorejská armáda. Údajně se mělo jednat o raketu krátkého doletu země-vzduch, která dopadla
do moře. Zda se jedná pouze o provokaci v souvislosti se summitem v USA či o další z řady testů nových
raket není jasné. Jaké budou mít pokračující severokorejské provokace dopady, se teprve ukáže. Vůdci
USA a Jižní Koreje však již dříve upozornili, že jsou připraveni k vojenskému zásahu proti této hrozbě.
[5] [6]

Politika a veřejná správa
Soud zamítl poslední žalobu na Garanční systém finančního trhu
Soud minulý týden zamítl poslední žalobu proti Garančnímu systému finančního trhu (dříve Fond
pojištění vkladů). Jednalo se o dlouholetý spor s počátky již v roce 2006, kdy skupina poslanců v čele s
Michalem Doktorem prosadila zpětné navýšení odškodnění klientů zkrachovalých bank. V únoru 2007
na popud senátorů uvedené odškodnění zrušil Ústavní soud. V roce 2012 přišly na Fond pojištění vkladů
žaloby tří neznámých offshorových firem: Valspring Holdings a AssetWise z Kypru a Conroe
Consulting z Malty, související s odškodněním. Společnosti požadovaly přibližně 4 miliardy korun.
Ve dvou případech již soudy pravomocně rozhodly, že je žaloba neoprávněná a že společnosti nemají
nárok na odškodnění. Minulý týden vyzvala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Huňáčková
poslední ze tří společností AssetWise Ltd. z Kypru zda nechce žalobu stáhnout a ušetřit si tak milionové
náklady. Společnost na žalobě trvala a Huňáčková ji následně zamítla. Na sporech tak nakonec vydělává
pouze advokát fondu Tománek, kterému soud přiřkl odměnu přes 10 milionů korun. Společnosti se
odvolaly. [7]

ČSSD prohrálo soudní spor o stovky milionů
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) se minulý týden dostala do vážných hospodářských
problémů. Soud totiž dospěl k rozhodnutí v šestnáct let starém sporu. Vládní strana musí nyní zaplatit
něco málo přes 337 milionů korun advokátovi Zdeňku Altnerovi. Rozsudek Městského soudu v Praze
je pravomocný a v podobných případech musí poražená strana zaplatit do tří dnů od doručení rozsudku.
Na Altnera je přitom vydán mezinárodní zatykač a policie po něm údajně intenzivně pátrá. Altner se
přitom ve čtvrtek účastnil soudu a policie o něm nevěděla.
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Spor se týká smlouvy z roku 1997, kterou s advokátem uzavřel tehdejší šéf ČSSD Miloš Zeman. V té
době Altner vyhrál v soudním sporu pro ČSSD Lidový dům, její sídlo v centru Prahy. Dostal za to
odměnu 17 milionů korun. Žádal ale mnohem víc a soud mu nyní vyhověl. ČSSD je povinna uhradit
JUDr. Altnerovi částku 18 515 228 Kč a smluvní pokutu 0,3 % z uvedené částky za každý den od 9. 7.
2000 do 31. 3. 2016.
Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky čekají sociální demokracii výrazná úsporná opatření,
prohraná suma je totiž téměř dvojnásobkem jejího ročního příjmu. Místopředseda ČSSD Martin Starec
uvedl, že v současnosti má strana na účtech kolem třiceti milionů korun, na zaplacení si tak bude muset
půjčit nebo prodat část svého majetku například budov a pozemků, které mají účetní hodnotu přibližně
350 milionů korun. Nemovitostmi však v současné době ručí za své současné závazky, kdy na různých
úvěrech dluží přes 200 milionů korun.
Úsporná opatření pravděpodobně nejvýznamněji zasáhnou kampaň na blížící se podzimní krajské a
senátní volby. Strana přitom plánovala utratit okolo 100 milionů za masivní kampaň, kterou plánovala
dohnat svého největšího soupeře, hnutí ANO Andreje Babiše. Tato kauza tak může oslabit ČSSD a
umožnit úspěšnější kampaň pro ANO. Zeman se od kauzy distancuje. [8] [9] [10]

Přebytek státního rozpočtu za 1. čtvrtletí činí 43,6 miliard
K 31. 3. 2016, kdy skončilo první čtvrtletí letošního roku, přesáhly příjmy státního rozpočtu výdaje o
43,6 miliardy korun, a jedná se tak o nejlepší výsledek od roku 1993, tedy v historii České republiky
jako takové. Celkově byly příjmy státního rozpočtu 341,95 miliard korun a výdaje 298,35 miliard, oproti
loňskému roku 314,46 miliard příjmů a 294,55 miliard výdajů. Příjmy tak rostly mnohem vyšším
tempem než výdaje především díky vyšším příjmům z daní a ekonomickému růstu.
Důležitý je tak hlavně meziroční růst příjmů o 27,5 miliardy korun tj. o 8,7 % meziročně, který ovlivnily
především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení. Ty vykázaly růst o 14,2 miliard
korun tj. o 6 % meziročně. Vyšší byly příjmy i z rozpočtu EU a to o 12,7 miliard. Inkaso DPH bylo
meziročně vyšší o 1,5 miliardy korun a podobně rostly i další daňové příjmy.
Celkové výdaje naproti tomu rostly meziročně jen o 3,8 miliardy a podílely se na tom především výdaje
na důchody. Tradičně největší objem prostředků je vynakládán na mandatorní sociální dávky, ty jsou
v letošním schváleném rozpočtu ve výši 515,8 miliard korun. Celkový rozpočet pak letos počítá s příjmy
1 180,86 miliard a výdaji 1 250,86 miliard, tedy schodkem ve výši 70 miliard korun. To je však v době
hospodářského růstu poněkud opatrné a podle analytiků je možné dostat schodek pod loňskou úroveň,
kdy dosáhl téměř 63 miliard korun. [11] [12]
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Ťok navrhuje přísnější pravidla pro začínající řidiče
Ministr dopravy Dan Ťok se snaží prosadit výrazné zpřísnění podmínek bodového systému pro
začínající řidiče. Chce, aby motoristé, kteří mají řidičské oprávnění méně než dva roky, mohli nasbírat
maximálně šest bodů, namísto standartních dvanácti. Díky tomu by se tak nový řidiči mohli „vybodovat“
prvním vážnějším přestupkem. Například za jízdu pod vlivem nebo přejíždění přes plnou čáru se uděluje
standardně sedm bodů. Dvouletá lhůta se navíc s odebráním řidičáku pozastaví a znovu se spustí ve
chvíli, kdy člověk dostane řidičák zpět.
Ministr tak údajně reaguje na dlouhodobé statistiky, podle kterých nejvíce dopravních nehod s vážnými
až smrtelnými následky zaviní právě nováčci. Ministr se inspiroval ve Velké Británii, kde již podobný
systém údajně úspěšně funguje. Podle některých expertů se však jedná o neúčinné opatření. Jak uvedl
předseda asociace autoškol Ondřej Horázný, řidiči si udělají řidičák co nejdříve, pak na dva roky
přestanou řídit, a jakmile budou mít dvouletou lhůtu za sebou, sednou za volant. Alternativou podle něj
může být tzv. řidičák na zkoušku, který funguje například v Rakousku. [13]

Ekonomika, finance a byznys
Nový Model 3 od Tesla Motors
Americká automobilka Tesla Motors minulý týden ve čtvrtek představila nový Model 3. Jedná se o první
model pro „širokou veřejnost“. Po luxusních modelech S a X se má jednat o vůz, který si může díky
nastavené ceně 35 tisíc dolarů (zhruba 830 tisíc korun) dovolit mnohem více lidí, a dlouhodobě ztrátové
společnosti tak otevřít dveře do světa velkých výrobců a pomoci s ekonomickou regenerací.
Jedná se o zcela novou platformu, na kterou CEO společnosti Elon Musk kromě současné verze sedan
plánuje i sportovnější verzi crossover nebo dokonce pick-up. Podle dostupných informací má mít vůz
baterii s kapacitou 65 kWh a má ujet až 225 mil (362 kilometrů) na jedno nabytí. Jen za čtvrtek si vůz
rezervovalo 134 tisíc lidí a složila zálohu ve výši 1 tisíc dolarů. Přitom se jednalo většinou o lidi, kteří
strávili noc před prodejnami a nový vůz ani neviděli. Během dalších dnů tento počet překročil 250 tisíc.
Tesla tak vybrala přes 250 milionů dolarů (přes 6 miliard korun) jen na zálohách.
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Poměrně kontroverzní je vnitřek automobilu, kde zbyl jen 15 palcový display, který slouží k ovládání
všeho od navigace po rychlost. Tesla plánuje do konce roku 2017 zdvojnásobit počet
vysokorychlostních nabíjecích stanic na 7 200, počet pomaleji nabíjecích zvýšit ze současných 3 689 až
na 15 000. Chce také více než zdvojnásobit počet lokalit, kde lidé mohou koupit nebo servisovat vozy
Tesla, na 441 celosvětově.
Na grafu je vidět skokové posílení akcií Tesla Motors v pátek 1. 4. 2016 v souvislosti se zveřejněním
nového modelu. I přes následný pokles se stále jedná více než 3% posílení. [13] [14] [15]
Graf: Vývoj hodnoty akcií Tesla Motors během minulého týdne

Zdroj: Data Bloomberg

Boeing snižuje náklady, plánuje zrušit až 8 000 pracovních míst
Americká společnost Boeing, zabývající se jak komerční, tak vojenskou leteckou technikou, plánuje
rušení pracovních míst v rámci úsporných opatření. Celkově uvažuje až o 10% propouštění pozic v
oddělení komerční letecké techniky, která mí přibližně 80 000 zaměstnanců. Zrušení 8 000 míst je však
jen hypotetické, konkrétní plán na propouštění nemá. Vše se týká snižování nákladů. Boeing totiž přišel
o svou pozici světové jedničky, když ji v objednávkách předstihl evropský Airbus. Ten v lednu získal
57 % trhu s 1 036 objednávkami. [16] [17]
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Společnost Phillip Morris zvedla za 2015 zisk o 14 %, navrhuje dividendu 920 Kč
Největší tuzemská tabáková společnost Phillip Morris meziročně vydělala o 14 % více. Za rok 2015
dosáhla konsolidovaného čistého zisku přibližně 2,570 miliardy korun. I přes to, že trh cigaret rostl v ČR
o 1,7 % a na Slovensku o 0,9 %, však konsolidované tržby společnosti stále klesají. Za rok 2015
konkrétně o 22,5 % na 10,866 miliard korun.
Podle společnosti jde především o důsledek změny provozního modelu ve výrobě. Od 1. ledna, podle
vyjádření předsedy představenstva Philip Morris ČR Andráse Tövisiho, působí závod totiž jako
poskytovatel výrobních služeb oproti dřívějšímu modelu smluvního výrobce. Představenstvo
společnosti Philip Morris ČR a.s. tak navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku za rok 2015 ve
výši 920,00 Kč na akcii, tj. celkem 2 525 755 120,00 Kč. Společnost v této souvislosti svolává na 22.
dubna 2016 valnou hromadu kde dojde o rozhodnutí o výši dividend.
Z grafu níže je patrný, i přes několik poklesů, dlouhodobý poměrně silný růstový trend společnosti
Phillip Morris. [18] [19]
Graf: Vývoj hodnoty akcií Phillip Morris za poslední 2 roky

Zdroj: Data Bloomberg
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Dohoda mezi ČEB a Čínskou rozvojovou bankou
Český vývoz by se v nastávajících letech mohl až zdvojnásobit. Má tomu pomoci dohoda mezi ČEB a
Čínskou rozvojovou bankou, kterou včera podepsali zástupci obou institucí. Ta má hlavně usnadnit
přístup českých exportérů na čínský trh. Mělo by to vylepšit saldo obchodní bilance a tím pádem mohlo
přispět k ukončení intervencí ČNB.
Čeští exportéři v roce 2015 vyvezli do Číny zboží v hodnotě téměř 46 miliard korun, což činí zhruba
1,2 % z celkového českého exportu, z toho téměř 60 % představovaly stroje a dopravní prostředky. Další
české zboží v řádu desítek miliard korun bylo jako subdodávky pro vývozce finálních výrobků z dalších
zemí EU vyvezeno do Číny nepřímo. Čínské firmy vyexportovaly do České republiky zboží za více než
450 miliard korun a i zde měly nejvýznamnější podíl ve výši zhruba 78 % stroje a dopravní prostředky.
[20]

Finanční výsledky Huawei Technologies za rok 2015
Čínská společnost Huawei, která je u nás známá především prodejem chytrých telefonů, zveřejnila
minulý týden výsledky za rok 2015. Společnost rozděluje svůj byznys na tři segmenty – spotřební
elektroniku, telekomunikační řešení pro podniky a telekomunikační sítě. Podle údajů za rok 2015 rostly
tržby ve všech třech segmentech. Huawei je nejznámějším čínským výrobcem telekomunikačních
zařízení a na poli chytrých telefonů patří mezi světové špičky jako je Apple nebo Samsung. Loni se stal
prvním čínským výrobcem, jehož celoroční dodávky překročily 100 milionů kusů.
Největšího růstu dosáhly tržby společnosti ve spotřebním segmentu a to meziročně o 73 % na 129,1
miliard CNY (přibližně 472 miliard korun). Slabší 44% růst zaznamenala společnost v podnikovém
sektoru na konečných 27,6 miliard CNY (přibližně 101 miliard korun). Nejmenší růst zaznamenal
největší segment telekomunikačních nosičů o 21 % meziročně na výsledných 232,3 miliard CNY
(zhruba 850 miliard korun). Celkově pak společnost dosáhla tržeb ve výši 395 miliard CNY (1,4
miliardy korun) a meziročního růstu 37 %. Její celkový čistý zisk byl 36,9 miliard CNY (135 miliard
korun). [21] [22]

Finanční výsledky skupiny CPI za rok 2015
Minulý týden zveřejnila výsledky za rok 2015 skupina CPI Property Group, podnikatele Radovana
Vítka. Realitní a investorská skupina patří k největším v Česku. Za rok 2015 skupina zvýšila čisté
výnosy z pronájmu o 10 % na 206 milionů euro (zhruba 5,6 miliardy korun), celkové tržby stouply o 6
% na 284 milionů eur (zhruba 7,7 miliardy korun). Růst byl spojen především s novými akvizicemi za
rok 2012 a dokončenými developerskými projekty v posledním čtvrtletí roku 2014.
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Naproti tomu čistý zisk skupiny klesl ze 135 milionů euro za rok 2014 na 89 milionů euro (zhruba 2,4
miliardy korun) za rok 2015. Za propad však může především vliv přecenění, který je oproti
předchozímu roku výrazně nižší. Po vyloučení tohoto efektu zaznamenal zisk skupiny naopak 11% růst.
Celková aktiva skupiny v roce 2015 vzrostla o 2 % na konečných 4 323 milionů euro (zhruba 116,3
miliard korun).
Skupina patří k největším vlastníkům maloobchodních ploch. Patří jí například několik nákupních center
jako Olympia v Mladé Boleslavi, pražské Quadrio a Galerie Fénix, IGY České Budějovice či jihlavský
City Park. Působí také v Německu, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku. [23] [24]

Zajímavosti
Miliardář Koch prodává 20 000 lahví vína
19. května půjde do aukce celkem 20 tisíc lahví vína ze sklepa dolarového miliardáře Williama Kocha.
Jedná se o přibližně polovinu jeho celkové kolekce, která byla posbírána v uplynulých 40 letech.
William Koch je ve svých 75 letech dle žebříčku Forbes aktuálně 959. nejbohatším mužem světa s
hodnotou majetku ve výši 1,9 miliard amerických dolarů.
Alternativní investice mohou být zajímavou investiční příležitostí. Zvláště v době rekordně nízkých
úrokových sazeb a neklidné situaci na akciových trzích. Alternativní investice, jako je právě například
víno, jsou totiž kapitálovými trhy ovlivňovány minimálně a může se tak jednat o vhodnou diverzifikaci
portfolia. Samozřejmě jsou takové investice spojené s velmi vysokými náklady a pro drobného investora
tak nejsou příliš vhodné. [25]
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Burzovní data
Pražská akciová burza

Akcie

CETV
ČEZ
ERSTE
FORTUNA
KB
NWR
PEGAS
PHILIP MORRIS
PLG
STOCK
TMR
O2
UNIPETROL
VIG

Cena

YTD

1 týden

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

59,80
414,70
661,20
85,80
5 216,00
0,15
745,00
13 030,00
208,00
51,55
630,00
250,00
177,50
505,00

-10,75%
-6,66%
-14,79%
6,58%
5,37%
50,00%
1,92%
8,59%
0,29%
1,38%
3,28%
-0,40%
10,94%
-26,67%

0,93%
1,62%
1,60%
0,94%
0,12%
-16,67%
0,47%
-1,29%
1,32%
-5,59%
0,00%
-0,36%
-0,28%
0,58%

-3,24%
8,53%
2,10%
-13,77%
5,57%
0,00%
1,64%
-0,64%
0,00%
-8,11%
-0,25%
2,00%
5,09%
-17,89%

-7,86%
-3,58%
-12,85%
8,61%
6,89%
66,67%
0,89%
9,43%
0,00%
3,10%
3,28%
-0,60%
11,29%
-24,63%

18,07% -11,28%
-15,02% -30,62%
-4,19%
1,93%
26,08% -14,92%
-2,67%
-0,19%
-16,67% -55,88%
-11,24% 11,06%
12,62% 26,14%
1,46%
13,72%
-23,40% -32,08%
1,61%
13,51%
17,92% 312,06%
16,01% 38,67%
-30,34% -54,83%

Výnosy českých státních dluhopisů

Emise

ČR 2 roky
ČR 3 roky
ČR 5 let
ČR 7 let
ČR 10 let
ČR 15 let
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-0,1249%
-0,0815%
-0,0633%
0,0221%
0,3352%
0,7565%
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1 rok

Výnosy vybraných českých korporátních dluhopisů

Výnos do
splatnosti
%

Emise
J&T Banka AS (10 % kupon)
J&T Banka AS (9 % kupon)
Czech Property Investments AS
Unicapital Energy A.S.
Bigboard Praha AS
Unicapital Energy A.S.
Czech Property Investments AS
EPH Financing CZ AS
Skoda Transportation AS
Severomoravske Vodovody a Kanalizace Ostrava AS
Trianon Building Prague sro
Ceska Zbrojovka AS
CPI BYTY AS (2,5 % kupon)
CPI BYTY AS (3,5 % kupon)
Ceska Pojistovna AS
Ceske Drahy AS
Ceska sporitelna AS
eBanka AS
Raiffeisenbank AS (5,1 % kupon)
Raiffeisenbank AS (5,5 % kupon)
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS
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8,63
7,51
4,83
4,61
4,50
4,54
4,47
4,24
2,59
2,21
2,08
1,92
1,76
1,71
0,85
0,74
0,47
0,12
0,11
0,11
-0,01
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Světové akciové indexy

Název
PX
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
EUROSTOXX50
FTSE 100
HANG SENG
NIKKEI

Popis
13 firem Praha
500 největších USA
Tradičních 30 USA
2582 technologických firem
Tradičních 30 Frankfurt

Hodnota
YTD
892,92
-6,63%
2 072,78
2,01%
17 792,75 2,85%
4 914,54 -1,47%
9 794,64 -8,83%
2 953,28 -9,24%
6 146,05 -0,31%
20 498,92 -5,99%
16 110,03 -14,67%

50 tradičních firem z 12 zemí EU

100 největších Velká Británie
50 firem Hong Kong
225 firem Tokyo

Název
PX
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
EUROSTOXX50
FTSE 100
HANG SENG
NIKKEI

Popis
13 firem Praha
500 největších USA
Tradičních 30 USA
2582 technologických firem
Tradičních 30 Frankfurt
50 tradičních firem z 12 zemí EU

100 největších Velká Británie
50 firem Hong Kong
225 firem Tokyo
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0,45%
1,81%
1,49%
3,14%
-0,58%
-1,12%
0,68%
0,78%
-5,33%

639 00 Brno

P/E
15,63
18,83
16,19
30,86
20,05
19,37
34,01
10,02
17,80

3 měsíce 6 měsíců
-4,83%
-7,25%
3,57%
7,42%
4,48%
9,48%
0,61%
5,15%
-4,75%
2,53%
-6,29%
-3,60%
2,12%
2,28%
-3,40%
-3,93%
-11,98% -8,24%

P/BV
1,11
2,81
3,07
3,62
1,54
1,36
1,76
1,08
1,42

P/S
0,91
1,85
1,78
2,29
0,74
0,92
1,18
1,66
0,81
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1 rok
-11,42%
2,47%
2,79%
1,90%
-18,16%
-17,86%
-6,34%
-16,04%
-15,61%

Zdroje
[1] Hrad sčítá čínské stamiliardy, mnohé obchody jsou ale jen v počáteční fázi. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-0212]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65226560-ceska-a-cinska-strana-podepisi-na-30-obchodnich-dohod-zeman-zminilkanal-dunaj-odra-labe
[2] Čínský prezident ukončil třídenní návštěvu Česka, z pražského letiště zamířil do Spojených států. Hospodářské noviny
[online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65226890-cinsky-prezident-ukoncil-navstevu-ceskaodletel-na-navstevu-spojenych-statu
[3] FAMU vyzvala policii, aby prošetřila incident s tibetskou vlajkou. Policejní mluvčí událost zprvu popíral. Hospodářské
noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65231700-famu-hodla-hajit-svobodu-vyjadrovanivyzvala-policii-aby-prosetrila-incident-s-tibetskou-vlajkou
[4] Z Číny se valí stamiliardy. Na ekonomickém fóru uzavřely české a čínské firmy dohody za 300 miliard. Hospodářské
noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65228370-z-ciny-miri-do-ceska-stamiliardy-behemekonomickeho-fora-byly-uzavreny-desitky-dohod
[5] North Korea appears to have fired missile into sea: South Korea military. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missile-idUSKCN0WY3GX¨
[6] U.S., Japan, South Korea warn North Korea over 'provocations'. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-nuclear-summit-usa-asia-idUSKCN0WX28X
[7] Fond, který vyplácí klienty zkrachovalých bank, ustál miliardové žaloby kyperských firem. Ty už prosoudily desetimiliony.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65228150-fond-ustal-miliardovezaloby-kyperskych-firem
[8] Tisková zpráva k rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 31. 3. 2016 ve věci soudního sporu mezi JUDr. Z. Altnerem a ČSSD.
ČSSD [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-k-rozhodnutiodvolaciho-soudu-ze-dne-31-3-2016-ve-veci-soudniho-sporu-mezi-judr-z-altnerem-a-cssd/
[9] Zdeněk Altner je obžalovaný ze zpronevěry, pátrá po něm policie. Právník, který ruinuje ČSSD, ale umí proplout.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65230600-na-zdenka-altnera-jevydany-mezinarodni-zatykac-pravnik-ktery-ruinuje-cssd-ale-umi-proplout
[10] Zemanovo dědictví: ČSSD musí před volbami advokátu Altnerovi zaplatit dvojnásobek svého ročního příjmu.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65230250-tvrda-rana-pred-volbamicssd-musi-advokatu-altnerovi-zaplatit-dvojnasobek-sveho-rocniho-prijmu
[11] Přebytek státního rozpočtu za 1. čtvrtletí činí 43,6 miliard. MFČR [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/prebytek-sr-za-1-ctvrtleti-cini-43-mld-24472
[12] Příjmy státu jsou o 27 miliard vyšší než loni. Přebytek za první čtvrtletí je tak nejvyšší v historii Česka. Hospodářské
noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65231030-prijmy-statu-jsou-o-27-miliard-vyssi-nezloni-prebytek-za-prvni-ctvrtleti-je-tak-nejvyssi-v-historii-ceska
[13] Tesla's Model 3 Lives Up to the Hype. Bloomberg [online]. [cit.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-01/tesla-s-model-3-lives-up-to-the-hype

Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

2016-02-12].

Dostupné

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

z:

[14] Tesla Model 3 Electric Car Seen Getting 225 Miles Per Charge. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-30/tesla-s-model-3-to-give-electric-car-maker-platform-to-expand
[15] Tesla, buoyed by strong Model 3 orders, may need more cash. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-tesla-model-idUSKCN0WY3JK
[16] Boeing plans to cut thousands of US jobs amid fierce competition. The Guardian [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.theguardian.com/business/2016/mar/30/boeing-plans-to-cut-thousands-of-us-jobs-amid-fierce-competition
[17] Boeing plans to cut up to 8,000 airplane jobs: sources. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-boeing-redundancies-idUSKCN0WW0AF
[18]
Tisková
zpráva.
Phillip
Morris
[online].
[cit.
2016-02-12].
http://www.pmi.com/cs_cz/media_center/press_releases/Pages/tiskova_zprava_pozvanka_VH_2016.pdf

Dostupné

z:

[19] Výrobce cigaret Philip Morris loni vydělal o 14 procent více. Vyplatí dividendu 920 korun za akcii. Hospodářské noviny
[online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65224870-vyrobce-cigaret-philip-morris-loni-vydelal-o-14procent-vice-vyplati-dividendu-920-korun-za-akcii
[20] Dohoda s Čínskou rozvojovou bankou pomůže zdvojnásobit český export do Číny. Česká exportní banka [online]. [cit.
2016-02-12]. Dostupné z: https://www.ceb.cz/kdo-jsme/pro-media/aktuality/2016/dohoda-s-cinskou-rozvojovou-bankoupomuze-zdvojnas/
[21] Tržby Huaweie za minulý rok jsou o třetinu vyšší. Vyšplhaly se na 1,4 bilionu korun. Hospodářské noviny [online]. [cit.
2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65230470-prijem-huawei-za-minuly-rok-je-o-tretinu-vyssi-prekrocilhranici-jednoho-bilionu-korun
[22] Huawei reports revenue of CNY395 billion in 2015. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.huawei.com/en/news/2016/3/Huawei-reports-revenue-of-CNY395billion-in2015
[23] Čistý zisk skupiny CPI se propadl o třetinu. Hodnota vlastněných nemovitostí loni ale vzrostla. Hospodářské noviny
[online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65230480-cisty-zisk-skupiny-cpi-se-za-minuly-rok-propadlo-tretinu-hodnota-jejich-aktiv-naopak-roste
[24] CPI PROPERTY GROUP - FULL YEAR 2015 AUDITED FINANCIAL RESULTS. CPI Property Group [online]. [cit.
2016-02-12]. Dostupné z: http://www.cpipg.com/uploads/339/040/683/339040683fe07fabaf901d8a06fdfe3d4b5edbfe.pdf
[25] Billionaire Koch Brother Will Sell 20,000 Bottles of Wine. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-29/billionaire-koch-brother-will-sell-20-000-bottles-of-wine

Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

