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Hlavní zprávy
Apple se potýká s problémy
Americký technologický gigant Apple se dostává do poměrně vážných problémů. Prvním z nich je po
třinácti letech první pokles prodeje iPhonů spojený s poklesem tržeb. Meziročně tržby společnosti
poklesly poprvé po 51 po sobě jdoucích čtvrtletích. Apple vykázal za 2. čtvrtletí 2016 obrat 50,8
miliardy dolarů, v porovnání s 58,0 miliardami za 2. čtvrtletí roku 2015. Pokles byl způsoben zejména
nižším prodejem iPhonů, jehož dodávky klesly dokonce až o 16 %. Přístroj byl dokonce tak výdělečný,
že Applu stačil 20% tržní podíl k tomu, aby inkasovaly 90 % tržeb. Naopak silný nárůst zaznamenaly
služby jako Apple Pay, iCloud a iTunes. Tato informace vedla k prvnímu poklesu akcií.
Další ránou pro Apple bylo, když známý miliardář a investor Carl Icahn oznámil, že prodal svůj podíl
ve společnosti Apple. A to především kvůli vztahům společnosti s Čínou. Nejen, že má Apple v Číně
silnou konkurenci v podobě společnosti LeEco, čínské úřady také zavřely služby Applu, jako je iTunes
Movies nebo iBooks, což ukázalo, že ani největší společnost světa není vůči vlivu regulátorů z Pekingu
imunní. Jinými slovy, další pokles akcií, aby toho nebylo málo, minulý týden bylo objeveno v jedné ze
zasedacích místností v tzv. Infinite Loop kampusu v kalifornském městě Cupertino tělo muže. Policie
následně potvrdila, že se jedná o zaměstnance Apple, který spáchal sebevraždu. Akcie Applu tak
zaznamenaly prudký pokles a po několika měsících se dostaly opět pod úroveň 100 USD. [1] [2] [3]
Graf: Vývoj ceny akcií společnosti Apple za poslední rok
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Facebook zažívá skvělé časy
Na rozdíl od velkého zklamání v souvislosti s problémy Applu, Facebook investory velmi mile
překvapil. Naprosto předčil očekávání analytiků, když za první letošní čtvrtletí vykázal tržby ve výši
5,382 miliard dolarů (zhruba 130 miliard korun). Meziročně tak tržby vzrostly o neuvěřitelných 52
procent. Oproti roku 2014 se jedná dokonce o dvojnásobek. Většinu příjmů tvoří tržby z reklamy, které
celkově vzrostly dokonce o 57 procent. Samotné příjmy z mobilní reklamy vzrostly o 75 procent.
Čistý zisk společnosti se dokonce téměř ztrojnásobil, když dosáhl úrovně 1,51 miliard dolarů (zhruba
36 miliard korun) oproti 512 milionům dolarů z roku 2015. Zisk na akcii činí 0,52 dolaru. Sociální síť
vykázala 15% růst aktivních uživatelů na 1,65 miliardy. Facebook má navíc další služby. WhatsUp
používá na světě přibližně miliarda lidí, Facebook Messenger 800 miliónů, přičemž Facebook prakticky
nevykazuje tržby ani z jedné z těchto aplikací. To se v budoucnu může změnit a právě tyto oblíbené
aplikace můžou významně přispět k růstu již dnes jedné z největších společností světa. Akcie společnosti
mají s trochou nadsázky za poslední rok přesně opačný průběh jako akcie Applu a vykazují rostoucí
trend. [4] [5] [6]
Graf: Vývoj akcií společnosti Facebook za poslední rok
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Saudská Arábie oficiálně potvrdila IPO Saudi Aramco
Zástupce korunního prince Muhammad bin Salman minulý týden oficiálně představil plán uvedení
společnosti Saudi Aramco na burzu. Primární úpis se však bude týkat méně než 5 % společnosti. Akcie
budou uvedeny na burzu v Rijádu a na jedné ze zahraničních burz. Součástí úpisu bude také ocenění
ropného giganta. Díky němu se tak předpokládá, že se ze Saudi Aramca stane oficiálně největší
společnost světa s hodnotou okolo 2 bilionů dolarů.
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Získané prostředky budou sloužit k vytvoření obřího státního fondu, který je součástí plánu na snížení
závislosti na ropných příjmech. Ty v současnosti tvoří zhruba 90 procent státních příjmů Saudské Arábie
a více než polovinu HDP. Vzhledem k propadům ceny ropy se tak Saudská Arábie dostává do poměrně
vážných ekonomický problému. Muhammad bin Salman má však dlouhodobý plán, jak do roku 2020
získat neropné příjmy ve výši 100 miliard dolarů, jehož součástí je právě prodej části státní ropné
společnosti či zavedení DPH apod. [7] [8]

Politika a veřejná správa
ČSSD plánuje zvyšování platů
Sociální demokracie přišla s návrhem, jak chce ve zdravotnictví udržet kvalitní pracovníky. Vzhledem
k rostoucí ekonomice plánuje vládnoucí strana zvyšování tarifních platů zdravotních sester o 10 %.
Sobotka chválí vedení nemocnic i ministra zdravotnictví (také z ČSSD) Svatopluka Němečka. Podle něj
se nemocnicím začalo dařit a spousta se jich po dlouhé době ocitá opět v zisku. Zvýšením platů tak chce
podpořit zlepšování situace a pomoci udržet kvalifikovaný personál. Vyšší platy totiž mají zdravotní
sestry i na Slovensku.
O stejný podíl chtějí v ČSSD zvýšit platy pracovníků ve školství. U dalších zaměstnanců veřejného
sektoru, jako jsou třeba hasiči, policisté, či lidé pracující v sociálních službách, chtějí zvýšit tarifní platy
o 5 %. Strana se pozitivně staví i k požadavkům odborů a chce zvyšovat minimální mzdu a důchody.
Minimální mzda v současnosti činí 9 900, od ledna má být podle ČSSD 11 000 korun hrubého. Sobotka
se snaží prosadit i navýšení důchodů alespoň o 200 korun v průměru.
Předseda ČSSD Sobotka se tak pouští do boje s druhou nejsilnější stranou ANO. Její předseda Babiš je
ale ke zvyšování platů skeptičtější. Kritizuje například situaci ve zdravotnictví s tím, že je v hospodaření
nemocnic spousta „černých děr“, kam se prostředky ztrácí. Kritizuje tak nepřehledné hospodaření
nemocnic i ministra Němečka. Ten měl podle něj změnit přerozdělování peněz od pojišťoven. Chyba je
tak podle něj hlavně v nastaveném systému. Na zvyšování platů, které ČSSD plánuje od ledna 20147,
je podle Němečka potřeba 3,5 miliardy korun. Ty chce pokrýt hlavně zvýšením plateb za státní
pojištěnce. [9] [10] [11]

Adam B. Bartoš obviněn z trestných činů proti lidskosti
Policie minulý týden ve čtvrtek zadržela předsedu krajně pravicové strany Národní demokracie Adama
B. Bartoše, známého svými antisemitskými či proti-islámskými výroky a aktivitami. Následně policie
provedla domovní prohlídky u Bartoše v bytě a v kanceláři strany. Čtvrteční noc strávil Bartoš v cele
předběžného zadržení. Následně byl v pátek obviněn ze tří trestných činů proti lidskosti a propuštěn.
Pokud by byl odsouzen, hrozí mu až tři roky vězení.
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Tiskový mluvčí pražské policie Tomáš Hulan uvedl, že Bartoš je podezřelý z trestných činů hanobení
národa a podněcování k nenávisti vůči skupině osoby, popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidy. Podle Bartoše se jedná o politický proces na politickou objednávku s cílem
poškodit opozici. Jedná se tak o dalšího politika obviněného z rasové nenávisti. Předseda Bloku proti
islámu Martin Konvička v současné době čelí obvinění z podněcování nenávisti vůči islámskému
náboženství. [12] [13] [14]

Ekonomika a finance
Čína posílila jüan nejvíce za posledních 11 let
Čínská lidová banka (PBOC) minulý týden zareagovala na oslabení dolaru rekordním posílením
čínského jüanu, když nový střední kurz, od kterého se může tržní kurz odchýlit každý den maximálně o
dvě procenta, nastavila na 6,4589 jüanu za dolar. Jde o 0,6% posílení oproti předchozímu fixu ve výši
6,4954 jüanu za dolar. K oslabení amerického dolaru došlo v návaznosti na zpomalení ekonomického
růstu v USA, což překazilo plány FEDu na zvýšení úrokových sazeb. Dalším faktorem byla pokračující
uvolněná monetární politika japonské centrální banky. [15] [16] [17]
Graf: Vývoj kurzu čínského jüanu za minulý týden
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Ekonomika eurozóny je zpátky v deflaci, roste však rychle
Navzdory všeobecným ekonomickým obavám z deflace, která je nejčastěji spojována s poklesem
ekonomické aktivity, roste ekonomika eurozóny i přes to, že se v poslední době pohybuje mezi inflací
a deflací. Oficiální údaje ukazují, že HDP devatenácti členné měnové unie v prvním čtvrtletí letošního
roku vzrostl o 0,6 %. Jedná se tak o zdvojnásobení růstu oproti poslednímu čtvrtletí loňska a o 0,2 %
více než byly odhady analytiků. Snížila se dokonce i nezaměstnanost na 10,2 procenta, nejméně od roku
2011.
Tyto všechny skutečnosti se udály navzdory nulové nebo i často záporné inflace, respektive deflace.
Odhady ukazují, že v dubnu klesly spotřebitelské ceny o 0,2 %. Nejvíce se na záporné inflaci podepsaly
klesající ceny energií, ty poklesly o 8,6 %. Naopak ceny služeb, potravin, alkoholu a tabáku mírně rostly.
Inflační cíl ECB je tak stále poměrně vzdálen, guvernér ECB Mario Draghi však předem upozorňoval,
že březnové stimuly ECB se projeví až pravděpodobně v druhé polovině roku. I přes mírnou deflaci
však ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a to jsou dobré zprávy. [18] [19]

Byznys
Muskův SpaceX získal první kontrakt od armády
Minulý týden se miliardáři Elonu Muskovi podařilo s jeho společností SpaceX přerušit dlouholetý
monopol společností Lockheed Martin a Boeing u americké armády, když získal kontrakt za 83 milionů
dolarů (téměř 2 miliardy korun). Úkolem je vynést na oběžnou dráhu satelit GPS. Vypuštění rakety se
satelitem se má uskutečnit v květnu 2018 z Floridy a jedná se po více než deseti letech o první kontrakt
udělený ve výběrovém řízení.
Podle americké armády tento způsob poskytuje vyvážený způsob mezi úspěšností mise, snižováním
nákladů a znovuzavedení veřejné soutěže pro zakázky americké armády. Musk porazil United Launch
Alliance, což je společný podnik právě Boeingu a Lockheedu, mimo jiné díky tomu, že používají rakety
vyrobené v Rusku. Americký kongres vzhledem k poněkud vypjatým vztahům tak chce omezit
používání Ruské techniky. Nicméně i Musk se potýkal s problémy (především se zákony), než mohl
podat nabídku. Pokud vše dopadne dobře, bude tak mít americká armáda nové možnosti zadávání
zakázek. [20] [21]
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Buffetovi se v prvním čtvrtletí dařilo
Investiční společnost Berkshire Hathaway, patřící světoznámému „Věštci z Omahy“ Warrenu Buffetovi,
zveřejnila minulý týden předběžné výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Společnosti se podařilo
zvýšit čistý zisk o 8,2 % na 5,59 miliard dolarů (zhruba 130 miliard korun). Zásluhu na růstu měla
především výrobní divize společně s investičním portfoliem, na které dohlíží právě Buffet. Těmto
segmentům se podařilo kompenzovat ztráty z pojišťovací činnosti společnosti, způsobené bouřemi a
vichřicemi v USA, a ztráty z dopravní (železniční) činnosti. Dopravní divize se potýká s problémy již
delší dobu, tento měsíc musela poslat 4 600 pracovníků na nucenou dovolenou vzhledem k poklesu
poptávky.
Berkshire Hathaway je konglomerátní holdingovou společnost sídlící právě v Omaze, kterou v roce
1965 Buffet ovládl. Její dceřiné společnosti, je jich více než 80, podnikají například v pojišťovnictví,
energetice, retailovém obchodu atd. Významné je také akciové portfolio společnosti, v němž se nachází
celá řada akcií významných světových společností jako je například Coca-Cola, Wells Fargo, Kraft
Heinz a další. [22] [23]

V Rusku roste továrna na české letouny
O česká vrtulová letadla L 410 je v Rusku velká poptávka. Zájem o letadla v Rusku projevily například
těžařské giganty Rosněft nebo Gazprom, ale i různé soukromé letecké společnosti. Zatím se letadla
vyrábí pouze v závodě Aircraft Industries (dříve Let) v Kunovicích. Společnost se však potýká
s problémy souvisejícími s propady poptávky. Do Ruska je totiž vývoz blokován embargem. Výroba
těchto letounů tak poklesla a někteří zaměstnanci jsou na nucené dovolené.
Od minulého týdne však začala společnost UZGA, která je stoprocentním vlastníkem kunovického
výrobce, budovat v ruském Jekatěrinburgu nový závod. Celková investice se má vyšplhat až na 370
milionů korun. Nicméně většinu této částky poskytlo ruské ministerstvo průmyslu. Ruská vláda má na
zahájení výroby velký zájem, obešlo by se tím embargo a podpořilo tamní ekonomiku. Společnost navíc
slibuje ruské vládě využívání více ruských součástek. Zatím byla ruská jen ocel, dovážená do Kunovic
z Uralu. Pro českou společnost nemá podle společnosti nová ruská „sestra“ představovat konkurenci.
Výroba v Kunovicích se má dlouhodobě orientovat na mimo ruský trh a do Ruska dodávat díly. [24]
[25]

Z GE se stává Moneta
GE Money Bank minulý týden oznámila změnu svého jména. Oficiálně se tak distancuje od
konglomerátu General Electrics a stává se z ní MONETA Money Bank, a.s. Souvisí s tím prodej banky,
o který se GE již snaží delší dobu. Společnost chce banku prodat v rámci rok starého plánu zbavit se
finančních aktivit a soustředit se hlavně na energetický a průmyslový byznys. Jenže přímý prodej
většinového podílu se skupině několik let kvůli vysokým požadavkům nedaří. Přitom se objevily i
spekulace, že by GE mohla koupit čínská CEFC.
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Nyní se tak nejpravděpodobnější variantou stává nabídka většinového podílu, respektive 51 procent, na
pražské burze. Banka oznámila, že počáteční cena akcií se bude pohybovat mezi 68 až 85 korunami za
kus. Celkově byl tento podíl oceněn na zhruba 21 miliard korun, celková tržní kapitalizace by pak při
střední hodnotě činila 39,1 miliard korun. To by společnost zařadilo na šesté místo největších firem na
pražské burze. Finální cena akcií by měla být oznámena 5. května a následně další den by mělo začít
obchodování. [26] [27] [28]

Nokia se vrací ke spotřebnímu zboží
Nokia oznámila plán koupit francouzskou společnost Withings, která se zabývá výrobou tzv. „wearable“
elektroniky, za 170 milionů euro. Jedná se o různé přístroje, nejčastěji podobné náramkovým hodinkám,
sloužící například k monitorování sportovní aktivity, kroků, tepu apod. Nokia plánuje nákup uskutečnit
zhruba v půlce letošního roku.
Poté, co před dvěma lety Nokia prodala svoji device divizi Microsoftu, vrací se nyní touto transakcí na
trh pro koncové spotřebitele. Po transakci tak bude moci vyrábět celé spektrum produktů od chytrých
hodinek po chytré kamery pro domácnosti. Zda si Nokia udržela svoje dobré jméno a dosáhne na tomto
poli úspěchu, ukáže čas. [29] [30]

České dráhy za loňský rok spadly zpět do ztráty
České dráhy a.s. zveřejnily výroční zprávu za rok 2015. Nejdůležitější ukazatel však pro společnost
dopadl katastrofálně. Oproti roku 2014, kdy Dráhy vykázaly čistý zisk ve výši 156 milionů korun, se
loni propadly do ztráty zhruba 1,375 miliard. Podle informací společnosti za ztrátu můžou především
zvýšené náklady způsobené mnoha opravami železničních tratí a prohraná arbitráž s dodavatelem
vozidel, Škodou Transportation. Největší konkurent ČD RegioJet Radima Jančury, podle předběžných
výsledků skončil za rok 2015 v zisku zhruba 40 milionů korun.
Ztrátová tak byla osobní doprava, nákladní doprava vykázala čistý zisk zhruba půl miliardy. Šéf českých
drah Pavel Krtek uvedl, že bez výluk a prohrané arbitráže by skončila osobní doprava nad plánem a
přiblížila by se vyrovnanému hospodaření. ČD provozují zhruba 2100 lokomotiv a elektrických a
motorových jednotek a 2300 osobních vozů. Průměrné stáří vozidel je zhruba 20 let. To je jeden
z faktorů, proč ČD plánují obrovské investice do modernizace, na které budou použity i prostředky z EU.
[31] [32] [33].
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Graf: Vývoj VH ČD od roku 2009 v miliardách korun
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Zajímavosti
Propad exportu švýcarských hodinek
Export švýcarských hodinek zaznamenal největší čtvrtletní propad od roku 2009. Podle švýcarského
celního úřadu spadly dodávky tohoto luxusního zboží v prvních třech měsících letošního roku o 8,9 %.
V březnu se export snížil o 16 % na celkových 1,5 miliardy švýcarských franků (1,5 miliardy amerických
dolarů), což je nejnižší měsíční hodnota za posledních 5 let.
Až donedávna byla poptávka po hodinkách nesoucích značku Rolex, Omega nebo Cartier poměrně
vysoká. V posledních letech se však trend začíná obracet a export tohoto luxusního zboží postupně klesá.
Nejedná se přitom pouze o propad v jednotlivých regionech. Sníženou poptávku zaznamenává jak Hong
Kong (-38 %), Spojené státy (-33 %), tak i Čína (-14 %). To se projevuje i na nižších cenách akcií
společností z tohoto sektoru. Pokles zaznamenaly společnosti jako například Swatch (Omega,
Longines), Richemont (Cartier), LVMH (TAG Heuer). [34]
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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

63,70
461,40
676,90
87,90
4 859,00
0,11
830,00
12 390,00
207,00
57,00
640,00
240,00
191,00
538,00

-4,93%
3,85%
-12,77%
9,19%
4,50%
10,00%
13,54%
10,73%
-0,19%
12,09%
4,92%
2,03%
19,38%
-21,88%

-4,93%
3,22%
-0,59%
-2,33%
0,58%
-26,67%
1,59%
2,39%
0,49%
2,70%
1,59%
-2,20%
3,80%
-2,68%

6,52%
11,26%
2,37%
2,45%
-0,83%
-26,67%
11,41%
1,97%
-0,48%
10,57%
1,59%
2,44%
7,61%
6,53%

1,19%
16,52%
-3,71%
3,35%
2,74%
57,14%
13,71%
2,60%
-0,24%
20,13%
4,92%
2,03%
21,08%
-10,44%

22,50% -5,63%
-5,93% -22,28%
-7,27%
-2,35%
20,25% -11,21%
0,97%
-5,10%
-38,89% -60,71%
7,24%
18,75%
13,12% 27,53%
0,63%
14,68%
-19,66% -21,61%
-7,91%
9,59%
10,87% 301,20%
27,50% 24,27%
-32,62% -42,70%

Výnosy českých státních dluhopisů

Emise

-0,1065%
-0,0695%
0,0529%
0,2144%
0,4326%
0,7641%

ČR 2 roky
ČR 3 roky
ČR 5 let
ČR 7 let
ČR 10 let
ČR 15 let
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1 rok

Výnosy vybraných českých korporátních dluhopisů

Kupon Výnos do splatnosti
%
%

Emise

J&T Banka AS
J&T Banka AS
Czech Property Investments AS
Unicapital Energy A.S.
Bigboard Praha AS
Unicapital Energy A.S.
Czech Property Investments AS
EPH Financing CZ AS
Škoda Transportation AS
Severomoravské Vodovody a Kanalizace
Ostrava AS
Trianon Building Prague s.r.o.
Česká Zbrojovka AS
CPI BYTY AS
CPI BYTY AS
Česká Pojišťovna AS
České Drahy AS
Česka spořitelna AS
eBanka AS
Raiffeisenbank AS
Raiffeisenbank AS
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS
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10
9
4,75
5,1
7
5,1
5,1
4,2
3

8,63
7,51
4,83
4,60
5,39
4,53
4,01
4,02
2,40

2,625

2,21

2,964
2,07
2,5
3,5
1,83
2,07
6,15
6
5,1
5,5
6

2,12
1,93
1,75
1,64
0,87
0,67
0,48
0,13
0,13
0,13
-0,01
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Světové akciové indexy

Název

DAX

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

EUROSTOXX50

50 tradičních firem z 12 zemí EU

FTSE 100

100 největších Velká Británie
50 firem Hong Kong
225 firem Tokyo

PX
S&P 500
DJIA
NASDAQ

HANG SENG
NIKKEI

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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916,04
2 065,30
17 773,64
4 775,36
10 038,97
3 028,21
6 241,89
21 067,05
16 147,38

│

YTD
-2,21%
1,74%
2,83%
-4,23%
-6,55%
-6,02%
1,53%
-3,35%
-14,46%

Týden
0,40%
-1,06%
-1,13%
-2,44%
-2,48%
-2,18%
-0,21%
-1,11%
-7,41%

Hodnota
916
2 065
17 774
4 775
10 039
3 028
6 242
21 067
16 147

P/E
19,26
19,14
16,94
30,74
22,92
21,79
38,27
10,40
18,84

člen skupiny DRFG

│

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

Holandská 878/2

639 00 Brno

3 měsíce 6 měsíců
3,65%
-5,22%
9,14%
-0,75%
10,79%
1,04%
6,11%
-6,20%
4,78%
-8,33%
3,72% -10,35%
6,97%
0,13%
8,91%
-5,19%
-8,29% -12,73%

P/BV
1,15
2,79
3,04
3,53
1,58
1,40
1,78
1,10
1,45

P/S
0,95
1,85
1,79
2,22
0,75
0,95
1,20
1,72
0,82
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1 rok
-6,78%
0,10%
1,21%
-3,35%
-12,36%
-12,94%
-7,14%
-22,49%
-15,82%
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