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Poradenství v Evropě zaznamenává prudký vzestup
Jak evropská jednička AWD Holding AG, tak
i – zejména v Německu a u nás silná – OVB
Holding AG hlásí značný růst obchodů za první čtvrtletí letošního roku.
AWD vyprodukovala nejvyšší obrat za prvním čtvrtletí roku v historii společnosti, když
jej zvýšila o 2,1 % na
156,8 mil. eur. Celkem byly
v prvním čtvrtletí roku 2005
uzavřeny nové obchody
o celkovém objemu 3,1 mld.
eur. Výsledek před úroky a
zdaněním (EBIT) zlepšila
skupina AWD v porovnání
se stejným obdobím loni
o výrazných 21,1 % na
19,5 mil. eur. Díky tomu vzrostla marže EBIT
o 1,9 % na 12,4 %. Čtvrtletní čistý zisk skupiny AWD vzrostl o 29,8 % na 13,5 mil eur.
Obecně bylo první čtvrtletí hodnoceno
v Německu jako komplikované, přesto AWD
na tomto svém ústředním trhu dosáhla téměř
2% nárůstu obratu na 91 mil. eur. EBIT zde
posílila společnost AWD výrazně na 16,1 mil.

eur, což odpovídá nárůstu o 20 % oproti prvnímu čtvrtletí uplynulého roku. Těžiště poradenství celé skupiny bylo zaměřeno na produkty
dlouhodobého investování a zaopatření ve stáří
a 66 % výnosů z prodeje dosáhlo AWD právě v
této produktové skupině.
Pro rok 2008 potvrdila společnost AWD své cíle ve výši
1 mld. tržeb při dosažení
135 mil. eur EBIT, 8000
poradců a 2 mil. kmenových
klientů. Nyní má 6144 poradců – oproti stejnému období loni jde o nárůst 18 %.
Podle údajů, které FPnews
zveřejnil minulý týden, zaznamenala také OVB v prvním čtvrtletí 2005
značný růst obchodů, když výnosy z obratu
vzrostly v prvních třech měsících roku 2005 o
29,4 %. Za celý obchodní rok předpokládá
představenstvo opět dvouciferný růst ročního
zisku přes očekávaný pokles obratu v Německu
vinou zrušení daňových výhod životního pojištění k 1. lednu 2005.

Fondy se vyhřívají na sluníčku
Miliarda týdně není špatné tempo zvláště v časech blížících se dovolených. Pochopitelně polovina peněz opět zamířila do fondů peněžního trhu. Ohromující je tempo IKS Peněžního trhu, který
opět získal přes 330 mil. Kč, což je tak zpátečnické, že se Felix obrací v hrobě. Chystá se tedy
vzlétnout z popela, aby klienty KB trochu usměrnil – uvidíme prý ještě v červnu. Více než ISČS
Sporoinvest s 90 mil. prodal i KBC Multi Cash ČSOB CZK, který přivedl do stáje KBC přes
150 mil. Kč. Zatím se výnos fondů peněžního trhu nezdá špatný: IKS PT se na ročním období
může chlubit dokonce 3 %, zatímco ISČS Sporoinvest se musí spokojit s 2,5 %. Vývoj sazeb však
ukazuje jiný směr, takže lépe už bylo.
To dluhopisové fondy hrají jinou muziku! Jen za poslední týden si připsaly kolem 0,5 % výnosu
a přes 200 mil. Kč. Naši lídři ISČS Sporobond i IKS Dluhopisový oslňují davy klientů ročním
výnosem 10 %, ISČS Trendbond dokonce 13,5 %. Ale klienti se samozřejmě řídí minulými výnosy
– ostatně bankovní poradci jim to příliš nerozmlouvají (proč taky, že?) – takže do (půl)roka a do
dne budou zase skučet a prchat. Kam asi?
Na trh přicházejí další party zajištěnců, obě z běžících pásů velkých finančních skupin. V ČSOB
se dokonce překrývají, takže ze 160 milionů největší prodeje hlásí „zavedený“ ČSOB Světový
click+ 18. Jeho mladší pokračovatel s číslem 19 nabízí zhodnocení v rozmezí 8 až 33 % v době své
splatnosti, tedy za 5 let a 7 měsíců. Předchozí trojice zajištěných fondů shromáždila přes 550 milionů a dovršila hranici prvních 10 mld. Kč zajištěných fondů ČSOB, takže ČSOB si s 65% podílem
upevnila pozici lídra tohoto segmentu u nás.
Akcie se zotavují. Amerika určuje celkovou náladu a přestože se zatím nerozhodla, Prudential
Equity zvyšuje odhad hodnoty indexu S&P 500 ke konci letošního roku na 1300 bodů z předešlých
1250 bodů. I náš trh se zotavuje, a přestože po šesti růstech přece jen pátek nevydržel a odpoledne
zchladl, od začátku roku index PX 50 vynáší 12,6 %. Do akciových fondů však zamířilo jen několik desítek milionů.
Výkonnosti kategorií fondů
kategorie

Zdroj: Peníze.cz
týden

měsíc

3 měsíce

6 měsíců

rok

akciové fondy

1,87 %

4,81 %

1,64 %

6,48 %

15,40 %

dluhopisové fondy

-0,07 %

0,50 %

1,18 %

3,80 %

8,05 %

fondy fondů

0,63 %

3,22 %

1,63 %

4,20 %

6,33 %

fondy peněžního trhu

0,02 %

0,14 %

0,35 %

0,90 %

2,02 %

smíšené fondy

0,87 %

1,95 %

0,09 %

5,10 %

12,00 %
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Dluhopisy pokaždé jinak
V úterý 7. června 2005 od 17 hodin
v budově České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
Ing. Martin Viktora představí zejména nabídku dluhopisů České spořitelny:
• Prémiový dluhopis EverBest – atraktivní
novinka
• Dluhopis s kombinovaným výnosem
• Hypoteční zástavní listy
Vstup je již tradičně volný.
AKTUÁLNĚ

Fio má akcie.cz
Nejnavštěvovanější doménu českých drobných obchodníků s cennými papíry Akcie.cz
spravuje od 1. června její majitel, náš největší
on-line broker Fio group, který slibuje inovované stránky, nové funkce i analýzy. Připravuje také informace o podílových fondech i kurzy cenných papírů obchodovaných na světových burzách.

Průměrná mzda vzrostla o 970 Kč
Českým zaměstnancům přibylo na výplatních páskách opět více peněz. Průměrná hrubá
mzda vzrostla v letošním prvním čtvrtletí
o 970 Kč na 17 678 Kč měsíčně.
Meziroční nárůst však zpomalil na 5,8 %,
což bylo ve srovnání s průměrnými ročními
tempy růstu nejméně od roku 1993. Oznámil
to Český statistický úřad. Reálná mzda, tedy
po odečtení od vlivu inflace, se zvýšila
o 4,1 %. V posledním loňském čtvrtletí, kdy
zaměstnavatelé zpravidla vyplácejí celoroční
odměny a bonusy, činila průměrná mzda
19 890 Kč.
Vysoká škola finanční a správní
a zástupci finančních a bankovních institucí vás
zvou na mezinárodní konferenci

Aktuální vývoj finančních trhů,
jejich regulace a dozor
14. - 15. června 2005
v Kongresovém centru ČNB
Konference je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, ČNB a Komisí pro cenné papíry.
Program je zaměřen na popis a analýzu hlavních
změn na finančních trzích a v oblasti jejich regulace a dozoru u nás i ve světě. Z konference bude
vydán sborník.
Na konferenci vystoupí:
• Ing. Tomáš Prouza, náměstek ministra financí
• Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., vrchní ředitelka a
členka bankovní rady ČNB
• Ing. Pavel Hollmann, předseda prezídia Komise
pro cenné papíry
• Ing. Martin Gardavský, místopředseda představenstva a generální sekretář Asociace finančních
zprostředkovatelů a finančních poradců ČR
Více informací o konferenci včetně pozvánky
a přihlášky naleznete na www.vsfs.cz.
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EKONOMIKA

ZE ZAHRANIČÍ

Finanční společnosti nedoceňují důležitou roli compliance

Francouzské a nizozemské „Ne“
je výzvou také pro ECB

Podle nejnovější mezinárodní studie společnosti PricewaterhouseCoopers nedoceňují finanční
společnosti důležitou roli compliance v době, kdy od nich jejich zákazníci a zainteresované strany
očekávají větší poctivost a odpovědnost. Management znepokojuje pokračující růst nákladů za
samotnou compliance. Jakkoli je důležitá pro setrvání v podnikání, je zde požadavek na inovativnější přístup při efektivně vynaložených nákladů. Společnosti se nesnaží odpoutat od tradičního
vnímání regulace a dohledu založeného na normách a pravidlech a přizpůsobit se novému pojetí.

Zadlužování českých domácností v dubnu pokračovalo
Dluhy českých domácností v dubnu proti předchozímu měsíci vzrostly o 7,4 mld. na 335,6 mld.
Kč. Vyplývá to z údajů ČNB. Ještě ke konci prosince domácnosti dlužily o 20 mld. Kč méně. Někteří ekonomové odhadují, že zadlužování dále poroste a koncem roku dosáhne 380 mld. Kč.

ABN AMRO: Česko ztrácí konkurenceschopnost
ČR rychle ztrácí konkurenceschopnost. Vyplývá to ze studie přední světové banky ABN AMRO.
Česku podle ní škodí silná koruna. Ztrácejí ale i ostatní země střední Evropy. Maďarská a slovenská konkurenceschopnost klesla, protože růst mezd předběhl kvůli nedostatku pracovních sil růst
produktivity práce. Studie sledovala 33 zemí světa a hůře než ČR dopadly Dánsko, Itálie, Španělsko, Litva, Norsko, Estonsko a Velká Británie. Naopak německá ekonomika, v poslední době často
kritizovaná, skončila těsně před Českem. Experti ABN AMRO se domnívají, že konkurenceschopnost nových evropských ekonomik klesla především kvůli růstu mzdových nákladů.

Tuzemské firmy pošlou za hranice dividendy za 60 miliard korun
Ekonomové odhadují, že tuzemské společnosti letos odešlou
svým vlastníkům do zahraničí dividendy v hodnotě až 60 mld. Kč.
Odliv dividend podle nich i přes rekordní zisky firem asi nedosáhne
loňských rekordních 65 mld. Kč. Kurz koruny by prý kvůli toku
peněz do zahraničí neměl příliš oslabit. Firmy loni využily vstup do
Evropské unie a vyplatily vysoké podíly nejen z předloňského zisku, ale i z nerozdělených zisků za několik předchozích let.
KAPITÁLOVÝ TRH

Brokeři obchodovali v prvním čtvrtletí za 85 miliard korun
Členové České asociace obchodníků s cennými papíry vykázali v tuzemsku v prvním čtvrtletí
kontrakty za 85 mld. Kč, v drtivé většině s akciemi. Objem transakcí s dluhopisy činil jen 2 mld.
Kč. Údaje se nedají meziročně porovnat, protože ČAOCP vznikla loni v létě. Na zahraničních
burzách pak členové zobchodovali cenné papíry za 4,5 mld. Kč, aktivní byli i na derivátových
trzích. Obhospodařovaný majetek v součtu překročil 5,6 mld. Kč.

Valná hromada Unie investičních společností ČR
Dne 24. 5května 2005 se konala řádná valná hromada Unie investičních společností ČR. Schválila účetní závěrku, rozpočet, členské příspěvky na příští období, zprávu předsednictva, zprávu etického výboru, zprávu revizorů účtů a změny v samoregulačním dokumentu. Dále došlo k doplňkové volbě členů předsednictva na další dvouleté období.
Nově bude v předsednictvu Unie působit Robert Kubín z AIG Funds Central Europe správcovská
společnost a dále byli zvoleni Roman Pospíšil (Pioneer česká investiční spol), Pavel Pršala
(Investiční kapitálová společnost KB), Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost), Miloslav
Zábojník (J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST) a Petr Zapletal
(Investiční společnost České spořitelny). Ve funkci zůstávají Josef Beneš z ČSOB investiční společnosti a Pavel Veselý z ČP Invest, investiční společnosti.

Americas International Brokers v nucené správě
Komise pro cenné papíry zavedla 26. května 2005 nucenou správu u obchodníka s cennými papíry Americas International Brokers (AIB, a.s.). Důvodem k tomuto kroku byly závažné nedostatky
v činnosti společnosti, které Komise zjistila při své dozorové činnosti. Zavedením nucené správy
chce Komise především ochránit zájmy zákazníků a jejich majetek.
Komise jmenovala nuceným správcem Zdeňka Švancaru, na kterého přecházejí pravomoci představenstva společnosti v rozsahu stanoveném zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Rozhodnutí o nucené správě naleznete na webových stránkách Komise pro cenné papíry www.sec.cz
v sekci Informace – Pravomocná rozhodnutí Komise.
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Evropská centrální banka by měla
dělat více pro
podporu hospodářského růstu,
uvedl šéf sdružení
evropských
obchodních
a
p r ů m ys l o v ý c h
komor
Eurochambres.
„Je zde rovněž
poselství
pro
ECB. Jim ta zpráva říká, že musí jednat a
přispívat k aktivní ekonomické politice,“ řekl
agentuře Reuters prezident Eurochambres
Christoph Leitl.
Leitl narážel na to, že někteří představitelé
odpůrců ústavy útočili v kampani k referendu
na ECB za to, že nedělá dost pro podporu
ekonomické aktivity. ECB nechává od poloviny roku 2003 základní úrokovou sazbu na
nezměněné úrovni 2 % a ekonomika eurozóny
stále není schopna přesvědčivě oživit.

Velkým bankám může na českém
trhu přibýt konkurent
Jednání o fúzi, které potvrdily německé
HVB Group a italská finanční skupina
UniCredito může v případě úspěchu znamenat, že největším třem bankám v Česku vzroste konkurence.
Spojení dvou tuzemských bank, HVB Bank
a Živnostenské banky, které německý a italský
koncern ovládají, by to totiž pomohlo zvýšit
jejich tržní podíly a o něco zmenšit propast,
která je mezi ČSOB, Českou spořitelnou a
Komerční bankou a zbylými bankami. Analytici ale nejsou v hodnocení jednotní.
„Konkurenční pozice HVB Bank a Živnobanky by se tím posílila,“ míní Jan Hájek z České
spořitelny.
Naopak Jan Schiesser z Atlantik FT se po
zkušenostech s dosavadním působením
UniCredito na českém trhu dívá na větší průnik skepticky: „Tuzemský trh je malý. Myslím, že nejde o fúzi, která by přinesla větší
změnu.“

Česká CRA Rating Agency
expanduje na Balkán
Česká firma CRA Rating Agency, největší
ratingová agentura ve střední Evropě, vstoupila na trhy jihovýchodní Evropy. V Bulharsku
podepsala se společností National Credit Rating Agency smlouvu o spolupráci, na jejímž
základě bude pokrývat i Srbsko a Černou
Horu, Makedonii, Bosnu a Hercegovinu a
Albánii. Obsahem spolupráce bude poskytování technické pomoci ze strany CRA, společný
výzkum, propagace ratingů či zpracovávání
úvěrových analýz.
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Dětské bankovní účty získávají v Česku na popularitě
Dětské účty většinou nabízejí výhodnější úročení, nižší poplatky a řadu dalších výhod. Trh s účty
pro nejmenší v současnosti roste o desítky procent a banky, které je zatím v nabídce nemají, uvažují o jejich zavedení. Zástupci peněžních ústavů se shodují, že účty si oblíbili především prarodiče,
kteří svým vnukům a vnučkám pravidelně darují menší finanční částky.

Internetovou bankou roku je Česká spořitelna
Finanční server Peníze.cz vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší internetbanking ČR. Podle verdiktu poroty se vítězem stala Česká spořitelna (ČS) a její Servis 24. Z hlasování čtenářů serveru vyšla
vítězně internetbankingová aplikace GE Money Bank. ČS zvítězila těsně před Komerční bankou,
na třetím místě skončily dva finanční domy, Raiffeisenbank a Volksbank. Porota u vítězné aplikace
ocenila zejména zpracování menu a základní ovládání, způsob dispozice s účtem včetně nabídky
funkcí a grafickou podobu. Vše o soutěži Internetová banka roku je k dispozici na speciálních
stránkách www.ibankaroku.cz.

O Internet Banku GE Money Bank je zájem
Ke konci dubna využívalo Internet Banku již téměř 200 tisíc klientů. V porovnání s koncem
dubna 2004 jde o nárůst o 11,3 %. Klienti zároveň stále častěji využívají Internet Banku k dobíjení
kreditu do svých mobilů. Celková suma dobitá v průběhu dubna přesahovala 5,2 mil. Kč.

Česká spořitelna s vyšším objemem aktiv pro instituce
Česká spořitelna spravuje institucionálním investorům majetek za 35 mld. Kč a cenné papíry za
85 mld. Kč. Od roku 2001 emitovala ČS pro klienty dluhopisy za více než 45 mld. Kč.

Živnostenská banka nabízí pojištění proti zneužití karty
ŽB nabízí od 1. června držitelům všech typů debetních a kreditních platebních karet pojištění Day to Day
proti zneužití při ztrátě nebo krádeži platební karty.
Pojištění pokrývá platební transakce uskutečněné v den
nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty a dva dny
před nahlášením. Platební kartu lze bezplatně zablokovat na non-stop klientské lince 800 122 412. Pojištění
Day to Day se vztahuje i na odcizenou hotovost až do
10 tisíc Kč do dvou hodin po výběru hotovosti, součástí je náhrada za výměnu ztracených nebo
odcizených klíčů do 5000 Kč a náhrada za vydání nových osobních dokladů do částky 2500 Kč.

ČSOB od června rozšiřuje dostupnost hypoték
ČSOB od června nově poskytuje hypotéky i cizincům, kteří jsou držiteli průkazu o povolení
pobytu člena státu Evropských společenství. U jednotlivých typů ČSOB Hypotéky banka snížila
povinné rezervy splátek. Nově existuje i možnost využít hypotéční úvěr na financování nemovitosti mimo území ČR. Dále banka osamostatnila produkt ČSOB Hypotéka 85. Od června ČSOB také
zrušila omezení maximální výše ČSOB Hypotéky 100. Banka zároveň snížila minimální částku
Hypotéky na družstevní bydlení na 200 tisíc Kč.

Kreditní karta ČSOB prošla změnami svých parametrů
ČSOB od 1. června upravila některé parametry ČSOB Kreditní karty s cílem zvýšit komfort
jejich uživatelů. U nově vydaných kreditních karet snížila minimální splátku z 10 % (min. 1000
Kč) na 5 % (min. 500 Kč). Současně banka připravila dvě novinky pro držitele kreditní karty: Klienti s běžným účtem u ČSOB si mohou za 200 Kč ročně pořídit tzv. 100% inkaso plné splátky.
Banka jim pak sama strhne plnou měsíční splátku. Druhou novinkou je tzv. haléřová tolerance.
Pokud klient při plné splátce zapomene na haléře, neztratí již nárok na bezúročné období.

Povolené přečerpání MiniKontokorentu využívá pětina podnikatelů
Povolené přečerpání podnikatelského účtu MiniKontokorent využívá již téměř pětina klientů GE
Money Bank z řad fyzických osob – podnikatelů. Účet mohou přečerpat až o 50 tisíc Kč. Klienti,
kteří mají běžný účet alespoň tři měsíce a na tomto účtu pravidelně dostatečný obrat, dostanou od
banky nabídku na zřízení MiniKontokorentu v konkrétní výši. Klientům stačí podepsat smlouvu a
zaslat ji zpět a banka jim do 24 hodin nastaví úvěrový rámec. „Současná nabídka zahrnuje vedení
MiniKontokorentu po tři měsíce zdarma. Podnikatelé si díky tomu mohou zkusit, zda tato služba
splňuje jejich požadavky. Kromě toho mají oslovení klienti i možnost získat prestižní debetní kartu
MasterCard Gold,“ řekl Jiří Patera, produktový manažer MiniKontokorentu GE Money Bank.
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Ameritrade jedná s rivalem
Americká makléřská společnost Ameritrade
Holdings vede jednání o sloučení se svým
rivalem TD Waterhouse USA. Zástupci obou
firem ale uvedli, že zatím nelze zaručit úspěšné završení započatých jednání. Podle analytiků by fúze mohla mít hodnotu kolem 3 mld.
USD (asi 75 mld. Kč) a vedoucí roli by ve
společném podniku zřejmě hrál Ameritrade.

Světový podnikatel roku 2005
Dne 28. května na
slavnostním ceremoniálu v Monte
Carlu byl vyhlášen
Světový podnikatel
roku 2005.
„Podnikatelského
Oskar a“
získa l
Wayne Huizenga
z Huizenga Holdings, Inc., který je
jediným člověkem
v historii podnikání, který založil tři společnosti zařazené do přehledu Fortune 500.
Soutěž Světový podnikatel roku byla poprvé
vyhlášena v roce 1986. Letos se jí účastnilo
34 podnikatelů z 32 zemí světa.

Wolfowitz vede Světovou banku
Bývalý náměstek amerického ministra obrany Paul Wolfowitz se stal prezidentem Světové banky. Při té příležitosti řekl, že se jeho
úřad zaměří na problémy Afriky, na korupci a
na to, aby se chudé státy necítily při rozhodování banky odstrčeny stranou. Organizační
změny v SB Wolfowitz nechystá.
Odcházející prezident Světové banky James
Wolfensohn nastoupí do funkce zvláštního
amerického vyslance, který bude pomáhat při
dohledu nad stahováním židovských osadníků
z pásma Gazy.

GECF na španělském trhu
Společnosti GE Consumer Finance (GECF),
globální divize společnosti General Electric
(GE) zabývající se půjčkami spotřebitelům,
a Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM),
třetí největší regionální spořitelna ve Španělsku, uzavřely strategické partnerství. V rámci
dohody obě společnosti založily úvěrovou
instituci CAMGE Financiera, která se bude na
španělském trhu specializovat na spotřebitelské finance a poskytovat produkty jako osobní
půjčky a kreditní karty. Součástí GE Consumer Finance je i GE Money Bank, která působí na českém trhu.
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Česká spořitelna navrhuje vznik pracovní skupiny

MMF schválil Turecku půjčku

Česká spořitelna navrhuje vznik pracovní skupiny, která by měla vypracovat standardy a pravidla
pro klienty bank a poskytovatele bankovních služeb na tuzemském trhu. Skupina se bude podle
návrhu skládat se zástupců vlády, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, spotřebitelských organizací a bank a vést by ji měl zástupce vlády.

Mezinárodní měnový fond schválil uvolnění
10 mld. dolarů jako novou půjčku pro Turecko. Půjčka je koncipována jako tříletý záložní
úvěr, Turci z něj ale mohou okamžitě čerpat
837,5 mil. dolarů.
Kontrakt je pokračováním předchozí půjčky,
jejíž čerpání vypršelo v únoru. Na nové půjčce
se země dohodla s měnovým fondem už loni
v prosinci, MMF ale nechtěl půjčku potvrdit
do doby, než Turecko provede reformu daní,
bank a systému sociální péče. Nová půjčka by
měla pomoci zrychlit další reformy a podpořit
přímé zahraniční investice.

Šampion od Stavební spořitelny ČS výhodně i novým klientům
Od 1. června nabízí Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) úvěr Šampion. Úvěr byl
úspěšný již loni, kdy si ho sjednalo téměř 4000 klientů. Roční úrokovou sazbu u úvěru přitom
SSČS snižuje na 4,99 % z 5,95 %. Banka úvěr poskytne i klientům, kteří teprve začnou spořit.
Úvěr má po celou dobu trvání jednotnou konstantní úrokovou sazbu a konstantní splátku. Klient
může splácet úvěr až 22 let.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů některých bank opět klesají
Česká spořitelna snížila od 1. června úrokové sazby u hypotečních úvěrů až o 30 bodů. Garantovaná roční sazba klesla na
2,79 %. Nabídka je omezena do konce června.
Raiffeisenbank opět zlevnila hypoteční úvěry. Klesají sazby jak
u sazeb fixovaných na kratší období, tak i úroky fixované na maximálně možných 15 let. Snižují se i vybrané sazby u amerických
hypoték. K největšímu poklesu dochází právě u sazby fixované na
15 let: doposud činila 5,22 %, od nynějška klesá na 4,95 %. Banka
zároveň snížila sazby fixované na jeden a tři roky: Tříletá klesá
o 0,1 procentního bodu na 3,67 % a jednoletá o 0,03 bodu na
2,58 %. Ke změnám dochází rovněž u účelové i neúčelové formy
americké hypotéky Univerzál.
Komerční banka snížila sazby u všech hypoték. Hypoteční úvěr
s pětiletou fixací je tak možné od 2. června získat s úrokovou
sazbou od 3,89 %, což je o 0,1 procentního bodu méně.
Živnostenská banka s platností od 1. června 2005 snížila sazby u hypoték s tříletou, pětiletou a
desetiletou fixací. Největší snížení sazeb se týká hypoték s pětiletou fixací, kde minimální sazba
klesla o 0,40 % bodu na 3,90 % p.a.

Wüstenrot upravila nabídku překlenovacích úvěrů
Stavební spořitelna Wüstenrot upravila nabídku svých překlenovacích úvěrů. Úvěr PARTNER je
nyní určen všem novým klientům, kteří ještě nemají žádné stavební spoření. U základního typu
tohoto úvěru nepožaduje Wüstenrot žádný jednorázový vklad, je bez akontace.
Pod názvem SUPERÚVĚR nabízí Wüstenrot překlenovací úvěry klientům, kteří mají alespoň
jeden rok smlouvu o stavebním spoření u jakékoliv stavební spořitelny. Jeho úroková sazba je
odstupňována podle výše minimální úspory, úvěr s nulovou a 10% úsporou je úročen 4,8 % ročně,
u úvěru s úsporou od 30 % byla úroková sazba snížena na 4,5 % p.a. SUPERÚVĚR lze získat i za
úrokovou sazbu 2,5 % ročně, pak je hranice zajištění 2 ručiteli zvýšena na 600 tisíc Kč.
POJIŠŤOVNY A PENZIJNÍ FONDY

ČSOB Pojišťovna brzy uzavře třímiliontou pojistnou smlouvu
ČSOB Pojišťovna očekává, že v nejbližších dnech uzavře jubilejní, třímiliontou pojistnou smlouvu za dobu své existence. „Na dosah tří milionů se počet dosud sjednaných pojistných smluv přiblížil už v polovině května, a protože naši pojišťovací poradci sjednají s klienty v průměru téměř
tisíc smluv denně, lze předpokládat, že magická hranice tří milionů padne nejpozději do poloviny
června,“ řekl člen představenstva a ředitel divize neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny Michal
Kaněra. Klient, na kterého připadne jubilejní smlouva, získá od pojišťovny cenu pojištění v objemu deseti tisíc korun.

Škody z krupobití za desítky milionů
Pojistné události z krupobití a bouřek 30. května již nahlásilo pojišťovnám téměř 2000 klientů,
jejichž škody mohou dosáhnout několika desítek milionů korun. Jde především o poškozené karoserie automobilů a poničené střechy domů. Nejvíce škod vzniklo v Praze a ve středních a východních Čechách.

Čtvrtletní zisk Société Générale
Čistý zisk francouzské banky Société Générale, vlastníka české Komerční banky, vzrostl
v prvním čtvrtletí meziročně o 41 % na
1,22 mld. eur. Výsledek byl lepší, než se čekalo, a zasloužil se o něj růst tržeb firemního a
investičního bankovnictví spolu s nižšími
rezervami na rizikové úvěry.

Crédit Agricole vzrostl zisk o 42 %
Francouzská banka Crédit Agricole zvýšila
v prvním čtvrtletí zisk o 41,6 % na 905 mil.
eur. Ve výsledku se projevily nižší náklady
spojené s řízením rizik, silný příspěvek specializovaných finančních služeb a příjmy z 18%
podílu v italské bance Banca Intesa.

Přeúčtování výsledků AIG
Pojišťovací ústav American International
Group (AIG) předložil dlouho očekávané
výsledky hospodaření za loňský rok. Pojišťovna musela přeúčtovat výsledky za posledních
pět let a zjistila, že čistý zisk za toto období je
o 3,9 mld. dolarů (téměř 100 mld. Kč) nižší.
To je zhruba 10 % z původně nahlášené částky
zisku.
Největší změny se týkají loňského roku, kdy
pojišťovna čistý zisk snížila o 1,32 mld. dolarů. Po přeúčtování tak vykázala čistý zisk
9,73 mld. dolarů, nikoliv 11,05 mld., jak uváděla v únoru. Zisk za loňský rok je tedy zhruba o 12 % nižší, než pojišťovna původně
uvedla.

Novým šéfem SEC bude Cox
Americkou Komisi pro cenné papíry (SEC)
povede republikánský kongresman Christopher Cox, jehož do čela dozorového orgánu
vybral prezident George Bush.
Ve středu oznámil rezignaci dosavadní šéf
komise William Donaldson, který z funkce
odejde k 30. červnu. Coxe bude muset ve
funkci ještě schválit Senát. Cox je stoupencem
nízkých daní a štíhlého státu. Třikrát po sobě
vedl pracovní skupinu pro otázky kapitálových trhů a prosazoval odstranění daní z kapitálových výnosů.
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