Vážení obchodní partneři a investoři,
vítejte u extra reportu roku 2018, který jak se zdá, přinese značné změny nejen v ekonomice.
Jelikož dnes geopolitika má na aktuální ekonomický vývoj obrovský vliv, budeme se jí podrobně
zabývat a uvedeme si i to důležité, co se děje za oponou.
Na začátku roku jsme měli prezidentské volby, jimž předcházela značná mediální masáž proti
stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi.
Nápodobně tomu bylo i u prezidentských voleb v USA, kde mainstreamová médii značně
zmanipulovala předvolební průzkumy ve prospěch demokratické kandidátky Hillary Clinton. Více
souvislostí na toto téma bylo uvedeno v minulém newsletteru v části nazvané Klid před bouří.

Bouře přichází
Přicházející politická bouře začíná mít viditelné známky i na finančních trzích. V pátek 2.2.2018 tj.
v den zveřejnění tzv. Fisa Mema, (které naznačuje, že celé to údajné ovlivňování prezidentských
voleb USA ze strany Ruska je opravdu zástěrkou pro značně zmanipulované předvolební průzkumy
ve prospěch Hillary Clinton (ještě den před volbami tvrdily, že Clintonová vyhraje s více než 80 %
hlasů), protože falešné dossier na Donalda Trumpa bylo zaplaceno Demokraty) pokles Dow Jones
index o 666 bodů.
Mnozí to budou považovat za náhodu, ale vládnoucí satanistická elita velice ráda posílá skryté
zprávy přímo před zraky nic netušících občanů. Byla to zpráva pro Donalda Trumpa, kdo tady
opravdu ovládá ekonomické dění? Nebylo by to poprvé – v roce 2009 S&P index dosáhl svého
minima právě na 666 bodech (ideální forma, jak poslat zprávu o změně trendu těm, co vědí).
V pondělí pokračoval Dow Jones index ve výprodeji a skončil o 1,175 bodu (4,6%) níže, což je
největší bodový denní pokles v historii. V úterý výprodej pokračoval - Dow Jones napřed poklesl
o 567 bodů, aby nakonec zakončil o 567 bodů výše než při otevření. Tak to vypadá, že Plunge
Protection týmy měly plno práce, ale zatím to zvládly. Uvidíme, jak dlouho dokážou oddalovat
další výrazný pokles trhů.

Velmi dobře utajované skutečnosti
Důkazů svědčících o tom, že špičky vládnoucí elity vyznávají satanismus, dnes najdete vcelku
hodně. Od svědectví bývalého vysoce postaveného bankéře Ronalda Bernarda až po odhalení orgií
prováděných elitou Stanleyem Kubrickem v jeho filmu „Eyes Wide Shut“, který 6 dní po jeho
dokončení nenadále zemřel, prý na infarkt (a těch nejvíce odhalujících 24 minut tam stejně chybí).
Oops a je to venku! Ne opravdu jsme se nezbláznili. Když se z více důvěryhodných, na sobě
nezávislých zdrojů, dozvíte ty samé informace, třebaže mohou znít z počátku značně absurdně, není
možné je ignorovat. O svědectvích, že se jeho klienti z řad bankéřů setkali se satanismem, mluví ve
svých rozhovorech i Jim Willie. Pak je tu také svědectví bývalého vysoce postaveného satanisty.
Také investigativní novináři, kteří se odvážili prozkoumat tuto bažinu, docházejí ke stejným
závěrům. Totéž potvrzuje bývalý šéf CIA pro Los Angeles.

Sami si přečtěte 4 základní teze satanismu. Možná budete velmi překvapeni jeho pravou podstatou a
jak moc jsou tyto myšlenky rozšířeny ve společnosti. Pak se také dozvíte, proč je kolem nás tolik
podvodů a korupce. Bezskrupulózní egoista, který jde za svým cílem přes mrtvoly, je syntézou
prvních dvou tezí... Zjistěte, jak se postupně dostali tito lidé k moci i to, jak fungují.
A o tom je celé to grandiózní mediální divadlo ohledně údajného ruského ovlivňování
prezidentských voleb USA ze strany Ruska. Odvedení pozornosti od prosakujících kauz
o sexuálním zneužívání, pedofilii (tzv. pedogate), únosů dětí, které velice úzce souvisí se
satanistickými rituály elit, do nichž je Hillary Clinton a její okolí zapleteno až po uši. Hillary
Clinton jako budoucí prezidentka měla nechat zmizet evidenci o těchto zločinech v bažině
zapomnění, nejlépe tím, že vyvolá válku.
Že se nejedná pouze o konspirační teorii prokazuje i výkonné nařízení (Executive order) vydané
prezidentem Trumpem 21. prosince 2017 o zablokování majetku osob, které se podílejí na
závažném zneužívání lidských práv nebo na korupci. Nebo také prohlášení ministra
spravedlnosti USA, že vyšetřování pedofilie je jednou z priorit jeho ministerstva.
Děje se to, co prezident Trump přesně popsal v jednom ze svých posledních projevů před
prezidentskými volbami. (Sdělil, jak zkorumpovaná jsou dnes média. Jak nás ovládá bankovní
systém i to, že na něj a jeho rodinu budou všemožně útočit, což se dnes každodenně děje.)

Boj o to, jak bude fungovat nový finanční systém
Mimochodem stínová vláda (deep state) se stále snaží válku za každou cenu vyvolat – viz. údajný
falešný havajský raketový poplach a také ta sestřelená nebo spadlá nejen ruská letadla (taky by
se chtělo podívat odkud pocházejí ty ruční raketomety).
Dále nedávné absurdní obvinění Ruska a Putina Velkou Británií (bez jakéhokoliv průkazného
důkazu) za pokus o otrávení dvojitého agenta Skripala. A pak tu máme další údajné použití
chemických zbraní Sýrií (možná si ještě pamatujete, jak dopadlo to předchozí). Naštěstí aliance
států sjednocených kolem zemí BRICS velmi dobře ví, že se nesmí nechat vyprovokovat.
Jedním z hlavních cílů této aliance je nahrazení dnes již zjevně nefunkčního finančního systému
(odumřel již v roce 2008 a od té doby je uměle udržován na kapačkách pomocí QE) a také
odstranění kriminální vládnoucí elity, která z toho, jak systém funguje neuvěřitelně profituje. To
také vysvětluje, proč 1% nejbohatších dnes vlastní téměř polovinu veškerého bohatství.
Válka by také vyřešila problém na koho svalit přicházející krach západního systému, o kterém
vědí, že je dlouhodobě neudržitelný. Nemohou přece přiznat, že politika centrální bank vedla
k jeho krachu. Vládnoucí bankovní elita by totiž ráda po válce celý systém restartovala, jen s jejich
ještě větší nadvládou díky bezhotovostní společnosti, kterou se nám tady skrytě snaží zavést, třeba i
pomocí kryptoměn.
Bankovní elita zoufale hledá záminku a obětního beránka ke krachu stávajícího systému. Do
té doby se všemožně snaží udržet systém v chodu. Naopak aliance států kolem BRICS se snaží
zajistit co nejplynulejší přechod na jimi prosazované fungování nového systému.

Aliance dnes zjevně spolupracuje s Trumpovou administrativou a pomáhá jí vypustit bažinu
bankovním kartelem ovládaných úředníků a společností. Jelikož na obou stranách stojí mnoho
skupin s různými zájmy, je celkové dění velmi nepřehledné a šíří se mnoho dezinformací.
Ono se postupuje velmi obtížně, když proti sobě máte sílu, která pomocí jimi vlastněných masových
médií ovládá tvorbu názorů na současné politicko-ekonomické dění. Proto je postup aliance
pomalejší, než bychom si přáli. Zkrátka jsou to bankovním kartelem vlastněná média a jimi
šířená propaganda, která dnes udržuje celý systém zatím v chodu.
Jelikož Aliance velmi dobře chápe principy války popsané čínským filozofem Sun-Tzu v jeho knize
Umění války, vyhýbá se aliance přímým útokům a nechává zoufalou bankovní kabalu oběsit se na
vlastním laně. Spíše se soustředí na posilování role jimi vytvářeného systému. Pokračuje v plánu
omezovaní vlivu dolaru v obchodu – viz březnové spuštění futures kontraků na ropu
obchodovaných v Juanech (mimochodem velmi úspěšně – 3 měsíce po spuštění obchodování
připadlo na čínské futures 14,4 % z celkového objemu na světě zobchodovaných futures na
ropu).

Tajemný Insider Q(Anon)
„Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí, pak s Vámi bojují a pak vyhrajete.“ - Mahátma Gándhí
Od listopadu 2017 ovlivňuje politické dění v USA tajemný insider Q(Anon), který skrze své
kryptické zprávy na anonymním fóru 8Chan odhaluje zákulisní dění nejen v USA.
Vše začalo několik dnů po večeři Donalda Trumpa, s jeho vojenským štábem a jejich manželkami,
kde prezident Trump uvedl pár velmi podivných poznámek. Při focení se přítomných novinářů
zeptal: „Víte, co to znamená?“ a pak pokračoval „Možná je to klid před bouří. Mohl by to být
klid. Klid před bouří.“
Na opakovanou otázku zpravodajců, co má na mysli, Trump odpověděl: „To zjistíte.“ (více viz.
poslední report minulého roku).
Podle dostupných údajů a nepřímých důkazů stojí za fenoménem Q, právě tito vysoce postavení
vojenští patrioti. Někteří z nich zřejmě sedí přímo v Trumpově nejbližším týmu.
Proč je to tak důležité, pochopíte po pročtení další části tohoto reportu, který se věnuje probíhající
(dez)informační válce. Ta celosvětově intenzivně probíhá za oponou politického dění.

Informační válka eskaluje
V poslední době také značně sílí (dez)informační válka. Již během minulého roku byla většina
nepohodlných, pravdu šířících kanálů na Youtube demonetizovaná tj. Youtube je označil za
nevhodné pro umístění seriozní reklamy. Velké množství inzerentů toto doporučení následovalo
a těmto kanálům tak poklesl příjem z reklamy o stovky až tisíce dolarů měsíčně.
Nedávno následoval další krok bankovním kartelem vlastněných technologických firem k potlačení
nepohodlných zpráv. Youtube vlastněný Googlem úplně vymazal některé kanály (prý to byla chyba
jistých ničemných (rogue) zaměstnanců, kdyby to byla pravda, tak by je velice rychle obnovily, což
se většinou nestalo).
Hlavně se to týkalo těch, co rozplétají víceznačná sdělení insidera Q a nebo rozporujích oficiální
verzi střelby na střední škole v Parklandu na Floridě. Na Youtube se objevily a pak zase zmizely
rozhovory se studenty, kteří tvrdili, že střelců bylo opět více (stejně jak v případu střelby v LA) a
uváděli další fakta, která nepasovala do oficiální verze o osamělém labilním střelci.
Že se nejednalo pouze o chybu ničemných zaměstnanců, dokazuje i skutečnost, že mnohým
vlastníkům smazaných kanálů bylo v tom samém období také zablokováno publikování příspěvků
na Facebooku.

Do Česka přichází cenzura
Potlačování nepohodlných informací se stupňuje i u nás. Freemailové servery jako je centrum.cz,
volny.cz nebo tiscali.cz (vlastněné firmami podnikatele Bakaly) úplně zahazovaly maily obsahující
adresy jistých alternativních médií.
Cenzuru Bakalou ovládaných freemailů potvrdila i další média, ale jelikož se prý jedná
o dezinformační weby, tak je to podle nich celkem v pořádku. Jestli je základ této zprávy pravdivý,
tak se vůbec nedivíme, že některé weby jak Aeronet jsou jistými zájmovými skupinami blokovány.

Jsou falešné zprávy opravdu falešné?
Někdy ano, někdy ne. Mainstreamová média označují jisté vládnoucí elitě nepohodlné zprávy jako
falešné (fake news). Podstatu a vznik falešných zpráv objasňuje Sharyl Attkisson, bývalá
korespondentka stanice CBS a několikrát oceněná investigativní novinářka.
Bohužel je pravdou, že na mnohých alternativních médiích se objevují i vyložené nesmysly,
protože bez ověřování přebírají zprávy z ostatních alternativních webů. Některé dezinformace
jsou schválně vypuštěny vládnoucí elitou na jimi používaných alternativních webech, aby
zdiskreditovaly ostatní alternativní weby.
Takové dezinformace jsou pak lehce odhaleny jako nepravdivé, na nejrůznějších tzv. debunking
stránkách, kde jsou také označovány nepohodlné zprávy za fake news. Tímto způsobem vládnoucí
elita zvyšuje důvěryhodnost svých debunking stránek a také snižuje věrohodnost alternativních
webů. Chcete-li opravdu vědět, co se děje, následujte peníze.

Sociální média jako nástroj sledování, ovlivňování i cenzury
Značnou roli v probíhající informační válce hrají sociální média spojena s technologickými giganty
jako je Google, Facebook nebo Twitter.
Velmi jsme zpozorněli, když zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg během února prodal své akcie
za téměř půl miliardy dolarů. Šlo však pouze o výprodej před odhalením skandálu o poskytování
uživatelských dat Facebookem vývojářům aplikací bez souhlasu uživatelů.
Celkově Zuckerberg prodal tento rok akcie Facebooku za 900 milionů dolarů. Je zajímavé
pozorovat, jak se média snaží přesunout pozornost od podstaty skandálu, tedy z neoprávněného
poskytování dat Facebookem, k možnému ovlivnění amerických prezidentských voleb ve prospěch
Donalda Trumpa.
[Firma Cambridge Analytica (CA) pracovala pro Teda Cruze a Bena Carsona během voleb 2016
před Trumpovou kampaní. Cruz přestal používat CA poté, co jejich modelování dat nedokázalo
identifikovat potenciální příznivce. Navíc ta samá média vliv Cambridge Analytica na prezidentské
volby rok předem úplně bagatelizovala.
Ale o skutečnosti, že předvolební průzkumy uváděné hlavními americkými médii byly značně
prefabrikovány ve prospěch Hillary Clinton, se vůbec nepíše (Schválně používáme pojem
prefabrikovány místo zmanipulovány, protože výzkumná agentura nezmění jediný hlas v průzkumu,
jen vybere ze své databáze tu skupinu respondentů, u nichž je velká pravděpodobnost, že budou
hlasovat podle zadání výzkumu). ].

„Filantropie“ jako cesta, jak se vyhnout daním
Těch podivných skutečností kolem Facebooku je více. Facebook o problému s neoprávněnými
přístupy vývojáři aplikací věděl minimálně od konce roku 2015. Je asi jen náhoda, že na konci roku
2015 založil Mark Zuckerberg se svou ženou charitativní SROčko Chan Zuckerberg Initiative
(CZI), který mají financovat z prodeje části jejich akcií Facebooku a postupně převést 99 % akcií
Facebooku právě do tohoto SROčka.
Takže reálný motiv není filantropie, ale opět vyhnutí se daním a používání těchto prostředků pro
různé lobování nejen to politické. Dokonce existují spekulace, že tyto prostředky mohou sloužit
k jeho budoucí politické kampani.

Co vše o nás vědí sociální sítě?
Děsivé není jen to, že sociální sítě umožňují vývojářům aplikací přístup k osobním datům bez
svolení uživatelů. Daleko děsivější je, jaká data o nás sociální sítě uchovávají pro své použití a co
jsou schopni o nás poskytnout zadavatelům reklamy.
Facebook nejen archivuje každý váš příspěvek, každý lajk, ale i každou soukromou zprávu, kterou
si lidé pošlou přes komunikační aplikaci Messenger. Používáte-li Facebook na mobilu, tak
Facebook archivuje i celý seznam Vašich kontaktů, Vaše odeslané zprávy i metadata ke všem Vašim
hovorům a je jedno, že jste tato data již dávno vymazal.
Používáte-li Facebook v mobilu, darovali jste Facebooku přístup ke všem Vašim SMS a datům
komu a kdy jste volali. Uživatelé hlásí, že Facebook dokonce poslouchá o čem doma hovoříte a cílí

podle toho své reklamy.
Většina uživatelů nechá aplikacím prvotní úroveň přístupu a tak i Vás může Facebook tajně
odposlouchávat. Pak se vůbec nedivíme, že někteří klienti požadují při schůzkách být úplně bez
telefonu nebo mít z něj vydělanou baterii. Není to, jak správně chápete, žádná paranoia, jen správně
použité bezpečnostní opatření.
Uvědomte si, jaké mají tyto skutečnosti důsledky. Většina z nás používá SMS k potvrzení
transakcí v online bankovnictví. Takže když Facebook má přístup obsahu všech Vašich zpráv,
ví také jaký máte aktuální zůstatek na svém kontě i co jste kde a za kolik nakupovali.

Špehovací obr Google
Facebook o nás ví téměř vše, ale stejně bledne závistí ve srovnání s Googlem. Google kraluje hned
ve třech důležitých oblastech. Přes 90 % uživatelů internetu používá k vyhledávání Google.
Google je také značně provázán s platformou Android, kterou používá skoro 75 % mobilních
zařízení. Jelikož většina uživatelů Androidu používá standardní prohlížeč, kterým je Chrome od
Google, získal Google i nadpoloviční většinu mezi používanými prohlížeči.
Díky širokému použití v mobilech Google o vás neustále ví, kde se pohybujete. Google také
uchovává veškeré vaše vyhledávání a sledování videí na Youtube včetně času. Na Googlu máte
jedinečný profil k zobrazování cílené reklamy a také uchovává všechny stránky, které jste kdy
přes Google navštívili.
Používáte-li Android na vašem mobilu, tak Google má nejspíše i veškeré vaše fotky, které jste
daným mobilem pořídili, všechny vaše kontakty i metadata o volání, i ty co jste již dávno
smazali. Používáte-li Gmail, tak mají také všechny vaše přijaté a poslané i smazané maily.
Tvůrce webových stránek Dylan Curran dokonce prohlásil: „Získali jste přístup k něčímu účtu na
Googlu? Skvělé, máte chronologický deník všeho, co dotyčný člověk učinil za posledních 10 let.“

Skrytá cenzura Googlu
Google nedávno upravil své algoritmy tak, aby potlačoval vlivným skupinám nepohodlné
informace. Vyhledávací algoritmus společnosti Google systematicky propaguje informace, které
jsou buď falešné nebo značně zkreslené na jistá citlivá témata (mimochodem se jedná o velice
zajímavé čtení a souvislosti).
Funkce automatického dokončování vyhledávače Google upřednostňuje webové stránky, které
prohlašují například, že změna klimatu je podvod, homosexualita je hřích nebo, že hromadná střelba
v Sandy Hook se nikdy nestala (viz odkaz výše).
Google dokonce potlačoval negativní výsledky automatického doplnění vyhledávání, týkající se
Hillary Clintonové během prezidentské kampaně v roce 2016. To nás však vůbec nepřekvapuje,
uvážíme-li velice blízké vazby mezi Googlem a volebním štábem Hillary Clintonové.
S tím, jak se mediální válka zesiluje na intenzitě, sociální sítě nejen podporují šíření propagandy
stínové vlády zastoupené korporátními médii. Také zintenzivňují cenzuru alternativních médií, které
se snaží šířit pravdivější verzi skutečného dění. Chcete-li vědět více, podívejte se na seznam
praktik, pomocí kterých Google skrývá nepohodlné informace.

Avšak na blokování nepohodlných informací nepracuje jen Google. Společnost Facebook
spolupracuje s více než tuctem dalších společností na udržování černé listiny podle obsahu,
založené na „unikátních digitálních otiscích prstů“. To znamená, že pokud je nějaký obsah označen
ať již video, obrázek nebo text, bude zakázán na všech sociálních médiích, které se připojí
k používání této černé listiny. Pak je zásadní otázkou, kdo definuje, co bude na černé listině?
Facebook již dokonce maže některé účty na základě žádostí vlád Izraele nebo USA. Zatím se
cenzura tváří jako boj proti terorismu a falešným zprávám, ale díky probíhající informační válce
mezi mezinárodní bankovní kabalou a aliancí státu kolem BRICS víme, že jsou tímto potlačována i
mnohá fakta nepohodlná pro bankovní kabalu.
Skandály se nevyhýbají ani další sociální síti Twitter. Za rok 2017 si Twitter vydělal 333 milionů
dolarů prodejem uživatelských dat (samozřejmě bez vědomí uživatelů).

Sociální sítě Vás znají lépe než Váš partner
Sociální sítě tedy sledují a archivují každý Váš krok. Avšak sbíraná data o vás prozradí ještě
mnohem více. Podle výzkumu univerzity v Cambridge stačí jen 70 „lajků“ k lepšímu hodnocení
osobnostní charakteristiky než od blízkého přítele a 300 „lajků“ stačilo k lepšímu ohodnocení než
od partnera.
Sociální sítě tak mají Váš osobnostní profil s pomocí něhož mohou vcelku přesně odhadovat, jak se
budete chovat v téměř jakékoliv situaci a Vy nemáte nejmenší tušení s kým tato data sdílejí. (Toho
mohou využít třeba agentury provádějící marketingové (např. předvolební) průzkumy k lepšímu
cílení výběru „náhodných respondentů“ z jejich databáze více viz. prefabrikace průzkumů).

Překvapivá zjištění, kdo financoval rozjezd Facebooku i Googlu
Známý wistleblower Edward Snowden měl úplnou pravdu, když nazval Facebook špehovacím
nástrojem, který se vydává ze sociální sítě. Ono je to však ještě mnohem horší, než si většina
dokáže představit.
Google ani Facebook by zřejmě nebyly tak úspěšní, kdyby neměly téměř od svého počátku
velmi úzké vazby na CIA a NSA. Již v roce 1999 založila CIA vlastní investiční společnost
rizikového (venture) kapitálu In-Q-Tel, k financování slibných start-upů, které by mohly vytvořit
technologie užitečné pro zpravodajské agentury. A obě firmy Facebook i Google byly financovány i
společností In-Q-Tel.
Když státní zpravodajské agentury sponzorují nějaké firmy, tak za to rozhodně něco chtějí.
Zkrátka firmy provozující ty největší sociální sítě jako Facebook nebo Google sdílejí získaná data
s agenturami jako je CIA nebo NSA.
Blízká napojení Google na státní agentury dokazují i nedávné protesty tisíců zaměstnanců Googlu,
když se dozvěděli, že v rámci projektu Maven spolupracovali na vývoji pro analýzu dat z dronů
používaných Pentagonem k vypátrání cílů určených k eliminaci, včetně těch lidských.
Bohužel mnoho vedoucích představitelů těchto státních agentur stále pracuje pro stínovou vládu. Ta
se snaží udržet svou nadvládu za každou cenu, a proto byly tyto agentury přistiženy u mnoha lží. A
nejen to, zpravodajské agentury dokonce sami vytváří propagandu a manipulují s příspěvky na
sociálních médiích.

Proč jsme se věnovali tolik předchozích stránek popisu probíhající (dez)informační války a role
nejen sociálních médií v této válce?
Abyste lépe chápali, co se aktuálně děje v USA, kde jde bankovnímu kartelu o vše. Že tu
opravdu existuje velká aliance států, která chce ukončit nadvládu bankovního kartelu a s ním
souvisejících neuvěřitelně zkorumpovaných stínových vlád po celém světě. Proč se na povrchu zdá,
že se nic neděje a v neposlední řadě i to, že fakta, která v našich reportech uvádíme opravdu nejsou
konspirační teorie, nýbrž pouze bankovnímu kartelu velmi nepohodlné informace.
(Pamatujete, že finanční média do nedávna tvrdila, že potlačování cen drahých kovů je také
konspirační teorie. Tak proč v lednu bylo zatčeno 6 traderů za manipulaci ceny zlata?)
Některé zdroje uvádí, že dlouho očekávaný přechod na nový finanční systém nastane až po
vypuštění korupcí prorostlé bažiny stínové vlády USA. Tato událost se rychle blíží. (Viz nedávný
návrh na předaní Hillary Clintonové a dalších globalistů soudu).
USA jsou sídlem mediální základny bankovního kartelu (6 největších mediálních společností ovládá
až přes 80 % amerických médií a mnoho dalších zahraničních médií přebírá zprávy z těchto médií
bez dalšího ověření). Prokázání, že tato média šířila zjevnou propagandu, bude mít značný
dopad i na důvěru v mainstreamová média po celém světě, která tuto propagandu bez ověření
šířila dále.

Jak dlouho vydrží média a centrální banky udržovat iluzi?
V poslední době jsme téměř přestali sledovat běžná finanční média, protože to co uvádějí, je jedna
velká propaganda značně vzdálená od reality.
Duo známých českých nezávislých ekonomů, Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora vydali novou
knihu Robot na konci tunelu. V první části této knihy velice srozumitelně a vcelku vtipnou formou
popisují aktuální stav ekonomiky. Většina nezávislých ekonomů (tedy neplacených bankou,
pojišťovnou nebo jinou finanční institucí) jim dává plně za pravdu.
Stačí se podívat na reálná data, třebaže i ty jsou již značně kreativně upravena. Nominální HDP
USA za posledních 9 let vzrostl o 35,78 %, avšak akciové indexy vzrostly o více než 300 %
(takový NASDAQ vyrostl dokonce o více než 550 %)! Navíc do roku 2008 vyprodukoval jeden

vypůjčený dolar způsobil růst HDP USA o více než jeden dolar. Od roku 2008 se tento trend změnil.
Vypůjčený dolar dnes vytvoří méně než dolar růstu HDP.
Jak už jsme několikrát zmiňovali v minulých zpravodajích, iluze hospodářského oživení a
zdravého ekonomického růstu je udržovaná pomocí kreativně upravených statistik a dále
umělého růstu hlavních akciových indexů. Ten je zajištěn díky rekordnímu zpětnému odkupu
akcií a masivnímu programu tištění měn centrálními bankami po celém světě. (Do roku 1982
byly zpětné odkupy nelegální a pohlíželo se na ně jako na manipulaci trhu! Od roku 2008 firmy
investovaly do zpětných odkupů přes 4 biliony dolarů. Z toho připadalo 530 miliard na minulý rok a
v roce 2018 mají zpětné odkupy překročit 950 miliard dolarů.)
Centrální banky celosvětově stále tisknou měny za více než 150 miliard dolarů měsíčně. Nově
vytištěná měna se napřed používala k nákupu toxických aktiv, jako jsou vládní dluhopisy (nákup
státních dluhopisů vedl ke snižování úrokových sazeb, což umožnilo státům značně snížit úroky
placené z neustále rostoucích dluhů a udržet je nad vodou). Poté následovaly nákupy korporátních
dluhopisů a dokonce i nákup akcií centrálními bankami.
Extrémně nízké úrokové sazby zase umožnily státům i velkým firmám brát si velmi levné úvěry.
Jelikož existují značné výrobní kapacity a trhy jsou přesycené výrobky, je velmi málo opravdu
zajímavých příležitostí k dalšímu rozvoji. Management mnoha firem si tak vylepšuje své bonusy

právě pomocí zpětného odkupu akcií, čímž zvyšuje hodnotu svých opčních akciových plánů. Levné
úvěry jsou tedy zneužívány k financování zpětných odkupů místo investic do dalšího rozvoje
společností.
Růst zpětných odkupů také podpořily nedávné Trumpovy daňové škrty. Společnosti využily i tyto
peníze na zpětné odkupy místo investic, které by si přála Trumpova administrativa.

Spustí Itálie další krizi?
Bankovní krize v Itálii stále nekončí, pouze byla opět trochu odložena. Chytré peníze to již dávno
pochopily a stahují svůj kapitál z Itálii, což vede i ke skrytému runu na banky. Italský bankovní
systém obsluhuje skoro 4 biliony eur!
Na jistotě nepřidá ani nestabilní politická situace v Itálii, kdy se nově zvolené strany odklánějí od
politiky prosazované EU. Také plánované snižování daní a univerzální dávka ve výši 780 eur pro
lidi s nízkými příjmy děsí investory. Podle agentury Reuters mají tyto změny přijít italský rozpočet
na téměř na 125 miliard eur (tři biliony korun) ročně.
Již tak má Itálie dluh ve výši 132 % svého HDP. Pak se nelze divit, že úroky z italských dluhopisů
výrazně rostou. Výnos 10letých dluhopisů se od května zvýšil o 1,3 % a překročil 3% hranici.
Dvouleté dluhopisy udělaly ještě větší skok – z mírně záporných čísel až na 2,75 %.

Nebo to bude Indie anebo další rozvojové státy jako třeba Turecko?
Indický bankovní sektor je na to procentuálně ještě hůře než ten italský. Z celkového objemu
1,7 bilionů dolarů mají 210 miliard problémových úvěrů. Část z nich byla zapříčiněna i zapletením
místních bank do různých podvodných schémat. Některé indické státy dokonce hlásí nedostatek
bankovek v bankomatech.
Velké problémy trápí i Turecko. Turecká lira v posledních měsících značně oslabila vlivem rostoucí
inflace (téměř 13 % za minulý rok) a také díky probíhající obchodní válce s USA. Od léta 2017
ztratila Turecká lira více než 45 % své hodnoty, z toho 30 % v měsíci srpnu.
Turecko má také vcelku velký zahraniční dluh 143 miliardy dolarů a mezi nejvyšší věřitele patří již
tak velmi problémové španělské banky. Avšak Česká Republika má zahraniční dluh ještě vyšší
(hlavně poměrově, Turecko má 4krát větší ekonomiku). Dlužíme v cizině 4,5 bilionu korun (171
miliard eur, 80 % stávajícího ročního HDP) a jelikož máme otevřenou exportní ekonomiku je
možné, že obchodní válka výrazněji zasáhne i nás.
A to není zdaleka vše. Americké akciové trhy sice díky zpětným odkupům smazaly 10% únorový
propad, ale to neplatí o globálních akciových trzích. Ty během prvního pololetí 2018 ztratily téměř
10 bilionů dolarů. Rozvojové trhy mají ještě další velký problém a tím je dluh. Za posledních 16 let
rozvojové země nafoukly svou dluhovou bublinu z 9 na 63 bilionu dolarů. Navíc velká část dluhu je
denominována v dolarech a oslabující vlastní měny tyto dluhy značně prodražuje.
Vysoký dluh však není jen problémem rozvojových států. Věděli jste, že reálný dluh USA je 10krát
větší než oficiálně uváděná částka 21 bilionů dolarů? Když se započítají i tzv. nefinancované
závazky „Unfunded liabilities“ (náklady na sociální pojištění, státní důchody, zdravotní pojištění
pro vládní zaměstnance... ), tak celkový dluh USA se blíží 222 bilionům dolarů! Myslíte si, že je to
kdy splatitelné?

USA začaly obchodní válku
Americký prezident Donald Trump v březnu začal obchodní válku tím, že zavedl obchodní cla na
dovoz oceli a hliníku. To se týkalo nejvíce Číny, která je dnes největším producentem a vývozcem
těchto kovů.
Brzy poté následovalo zavedení cel ze strany Číny. EU a Kanada se snažily vyjednat výjimku
z těchto cel, ale jednání neuspěla (americké obavy z reexportu z Číny přes EU) a tak od 1. Června
začalo platit clo i pro tyto státy. EU jako odpověď zavedla cla na dovoz amerického zboží.
Dokonce se mluví o zavedení cel ze strany USA na dovoz aut. To by mohlo uvrhnout celý svět
do hospodářské recese. A možná přesně o to Trumpovi jde. Trump již dávno ví, že celosvětová
ekonomika již dávno reálně v recesi je a jen značně kreativně upravená čísla udržují zdání
ekonomické iluze.
Jedním z hlavních motivů zavádění cel je snaha snížit obchodní deficit USA, který dnes přesahuje
půl bilionu ročně. Cla by měla omezit dovozy a podpořit reindustrializaci USA. Další možný motiv
zavádění cel je, že Trump skrytě spolupracuje se státy BRICS na postupném odklonu od používaní
dolaru (stále se téměř 80 % veškerého světového obchodu platí v dolarech a to je důvod, proč je
dolar rezervní měnou).
Trumpova administrativa také bojuje s bankovním kartelem o to, kdo bude mít hlavní roli
v určování narativu, kdo může za přicházející ekonomickou recesi. Bankovní kartel se to bude
snažit svést na Trumpovo zavádění cel. A naopak Trump se snaží obrátit pozornost na pravého
viníka a tím je politika centrálních bank (aktuálně zvyšování úrokových sazeb, které odčerpává
likviditu z trhů a značně prodražuje dluhovou obsluhu státům).
Některé Trumpovy kroky se mohou zdát vcelku podivné, ale nejspíše jde o politické tanečky a
trolení stínových vlád po celém světě, aby se ještě více odkopaly. Vcelku dobře to shrnuje
následující krátké video.

Centrální banky zvyšují úrokové sazby a snižují rozvahy.
Hlavní centrální banky (CB) udržují narativ velmi dobrého ekonomického růstu i tím, že snižují své
nákupy aktiv (ECB postupně snížila nákupy ze 80 miliard měsíčně na 60 miliard, aktuálně je to 30
miliard měsíčně) nebo dokonce zvyšují úrokové sazby [FED, který již QE oficiálně ukončil, (kdo
ví, kolik miliard měsíčně pumpuje skrytě na záchranu bank, aby je finanční deriváty nezruinovaly)]
a tvrdí, že je to reakce na pozitivně se vyvíjející stav ekonomiky. Realita je však zcela odlišná.
Souhlasíme s názorem, že ukončené QE a zvedání sazeb tak rychle jak to jen jde, není nic
jiného než „nabíjení munice“ na příští krizi. FED měl (a stále má) obrovskou rozvahu plnou
vlastních dluhopisů a úrokové sazby byly na nule. Proto teď likvidují své rozvahy, co to jen jde a
zvedají sazby. (Někteří si myslí, že FED prodává nakoupené dluhopisy. Reálně si FED pouze
nechává zaplatit za expirující dluhopisy.)
Není otázkou jestli, ale kdy bude další recese - pokud by byly CB bez zbraní, neměly by možnost,
jak proti další recesi bojovat. Navíc vezmeme-li v úvahu reálná čísla (reálná inflace je v USA i
Evropě někde mezi 7 až 10,5 %), tak již dávno v recesi jsme. Co se uvádí běžně jako růst HDP je
pouze cenová inflace.

Přežije finanční systém další recesi?
V několika minulých reportech jsme uváděli, že mnoho významných ekonomů a investorů varovalo
před přicházející krizí, třeba bývalý hlavní ekonom Banky pro mezinárodní vypořádání (BIS).
Narativ postupně mění i finanční média. Ještě 2 až 3 měsíce zpět nám říkali, že všechno je OK,
ekonomika rekordně roste a tak porostou i trhy.
Bankovní elita ale dobře ví, že moc déle stávající systém neudrží. Najednou se i v běžných
finančních médiích začínají objevovat články, které varují, že bublina všeho „Everything Bubble“
může brzy prasknout. I bývalí centrální bankéři uvádějí, že jejich banky jsou na další krizi méně
připraveny než v roce 2008. Dokonce i IMF varuje před druhou Velkou depresí.
Tomu odpovídá i strategie investičních legend jako je Warren Buffet, jehož Berkshire Hathaway
drží přes 100 miliard v hotovosti a krátkodobých aktivech. Co ví bankéři a ředitelé velkých
technologických společností navíc, že se na to tak vehementně připravují? K tomu tu máme i
rekordní prodeje akcií ze strany firemních insiderů, co ti vědí navíc?
Připravují se i Rusko a Čína, které postupně prodávají své zásoby amerických státních dluhopisů.
Rusko snížilo svou expozici v amerických dluhopisech ze 100 na 15 miliard dolarů.

Čína a skryté formy dedolarizace
Čína kromě přímého prodeje používá i další sofistikované metody, jak udat americké dluhopisy.
Tak např. v Angole, která je druhým největším producentem ropy, investovala Čína za posledních
30 let přes 60 miliard dolarů (v posledních letech nejčastěji právě zapůjčením amerických státních
dluhopisů). Angole zbývá zaplatit asi 25 miliardy v ropě.
Větší část angolské ropné produkce je exportována do Číny jako splátka dluhu a menší část
nakupuje Čína od Angoly přímo za juany. Úroky z dolarové půjčky jsou pak spláceny
v juanech, které Angola získala od Číny za prodej ropy.
Podobné smlouvy má Čína i s dalšími africkými státy produkujícími ropu jako je Nigérie nebo
Džibutsko. A nejde jen o ropu, taková Keňa dluží přes 55 % svého dluhu právě Číně.
Jelikož je Afrika bohatá na naleziště zlata a dalších průmyslově důležitých kovů, investovala
v posledním desetiletí Čína v Africe velké množství dolarů do těžebních společností. Vůbec by nás
tedy nepřekvapilo, kdyby velká část těchto investic fungovala na stejné bázi, jako půjčka Angole.
Dokonce je možné, že část produkce nejen zlatých dolů, která je dovážena do Číny jako platba
dluhu, jde mimo oficiální statistiky o dovozu a vývozu do Číny. Kdo ví, jak je tomu u Čínou přímo
vlastněných dolů.
Jinými slovy Čína se zbavuje dolarů tím, že je půjčuje a tyto půjčky jsou pak spláceny
výrobky nebo surovinami produkovanými v dané zemi (případně i úroky z půjčky jsou spláceny
v čínských juanech). Odhaduje se, že objem takových půjček dosahuje 300 až 350 miliard dolarů,
což představuje až třetinu objemu Čínou držených amerických státních dluhopisů.

Drahé kovy
Poslední rok se dolarové ceny drahých kovů držely v úzkém pásmu. Mezi 16 až 17,5 dolary u
stříbra a 1240 až 1360 dolary u zlata. To se však změnilo na začátku léta, kdy cena zlata poklesla
až na 1180 a u stříbra na 14,2 dolaru za unci. Prostor pro další pokles již moc nevidíme, už tak
se aktuální ceny pohybují pod celkovými náklady na produkci. Využijete také dnešních
výprodejových cen?

Jaké jsou náklady na těžbu zlata a stříbra?
Na obrázku vidíte strukturu nákladů na těžbu unce zlata z
roku 2012, když unce zlata stála přes 1750 dolarů za unci.
Je zřejmé, že těžební společnosti mají poměrně vysoké
kapitálové náklady. Operační náklady (Cash Cost) se v té
době pohybovaly kolem 700 dolarů za unci.
Od roku 2014 se k určování nákladů těžby používá nová
metodika tzv. celkové provozní náklady (All-in Sustaining
Costs – AISC). Celkové provozní náklady jsou značným
vylepšením oproti předtím uváděným operačním nákladům.
Stále v nich však nejsou započteny daně, úroky z půjček a
náklady na průzkum nových ložisek a kdo ví jak jsou
zohledněny konstrukční náklady.
Nezapomeňme, že je v zájmu těžebních společností, vykazovat co nejnižší náklady, aby jejich
výsledky vypadaly lépe. Reálné náklady mohou být tedy ještě vyšší. Zvláště dnes když se cena
zlata pohybuje pod celkovými náklady na těžbu u většiny těžařských firem.

Těžební společnosti, aby vůbec přežily, řeší tuto situaci odkládáním důležitých kapitálových
nákladů: tj. omezením průzkumů, odložením nákladů na obnovu dolů, těžením rudy s nejvyšším
obsahem a často i masivním propouštěním.
Dlouhodobě však ani těžební společnosti nemohou fungovat při ceně kovu pod celkovými náklady
na těžbu. Celkové náklady na těžbu tak představují dolní hranici dlouhodobé ceny jak zlata,
tak i stříbra. Navíc u stříbra je tento fakt ještě zjevnější.
Dnešní ceny stříbra jsou již tak nízké, že většina primárních těžařů již dávno ukončila těžbu. Proto
je dnes více než 75 procent vytěženého stříbra vedlejším produktem těžby běžných kovů jako je
měď, olovo, zinek nebo také těžby zlata.
Nikdo netvrdí, že krátkodobě se cena kovů nemůže podívat i pod tuto hranici. To platí obzvláště
v době, kdy je cena drahých kovů dlouhodobě potlačována bankovním kartelem pomocí papírových
kontraktů. Avšak je to spíše nepravděpodobné.

Značná indická poptávka po stříbře
Indie spolu s Čínou jsou největšími dovozci drahých kovů. Indická poptávka po drahých kovech za
posledních 10 let rychle rostla. Dovozy stříbra zaznamenaly několik po sobě následujících
rekordů, které kulminovaly v roce 2015 dovozem 8 529 tun (274M oz). Mezi lety 2010 až 2016
dovezla Indie přibližně 30 700 tun (990Moz) stříbra, z toho ve 46 % šlo o investiční stříbro.

V roce 2016 pak investiční poptávka po stříbře vcelku opadla, hlavně díky vyšší ceně stříbra.
Indické importy za rok 2016 činily jen 3 456 tun a 5 398 tun za rok 2017 . Tento rok se poptávka
obnovila a indické importy za první pololetí 2018 přesáhly 4 100 tun.
Indický dovoz drahých kovů je velmi citlivý na cenu a s klesající cenou značně stoupá.
Největší objem Indických dovozů bývá v posledním čtvrtletí, kdy vrcholí svatební sezóna (svátky
Diwali, lze to přirovnat k našim Vánocům). Indové v tomto období nakupují velké množství dárků,
nejčastěji šperků ze zlata a stříbra. Celkové indické importy stříbra za rok 2018 mohou přesáhnou i
8 000 tun.

Obnovená poptávka po fyzickém stříbře
Zdá se, že poptávka po drahých kovech je citlivá na cenu nejen v Indii a Číně. Poptávka po kovech
se vrací i do USA. Během roku 2017 poptávka po drahých kovech značně poklesla. Velký vliv na to
měla kryptorevoluce. Mnoho zastánců svobody a drahých kovů v USA rezignovalo a prodalo část
svých kovů a přešli do krypto kasína.
Poptávka tak klesla z více než 4 milionů stříbrných orlů měsíčně v roce 2016 na méně než milion
mincí v roce 2017. Do poloviny roku 2018 tento trend pokračoval (v květnu a červnu dokonce klesl
až pod půl milionu).
Naopak srpnové prodeje stříbrných orlů přesáhly 1,5 milionu mincí. Vysoká zářijová poptávka po
stříbrných orlech vedla dokonce k vyprodání dostupných zásob Americké mincovny a dočasnému
pozastavení dalších dodávek. I přesto zářijové prodeje stříbrných orlů dosáhly téměř 2,5 milionů
uncových mincí. Prodeje rostly i dalším mincovnám jako je australská státní mincovna v Perthu.

Následujte banku JPMorgan
Banka JPMorgan Chase, která byla velmi aktivní v potlačování ceny drahých kovů (držela nejvíce
krátkých pozicí skrze futures na stříbro), za poslední 3 roky naakumulovala minimálně 100 milionů
uncí fyzického stříbra. Někteří analytici tvrdí, že to bylo mnohem více až 700 milionů uncí.
Otázkou zůstává v čím zájmu JPMorgan akumuluje toto stříbro? Někteří tvrdí, že JPMorgan se
připravuje na překlopení (ukončení manipulace ceny stříbra) a bude nyní profitovat z rostoucí ceny
stříbra. Další analytici tvrdí, že Banka JPMorgan dnes nakupuje fyzické stříbro v zájmu velkého
hráče - nejspíše Číny.

Jak se zachraňuje Comex
Analytik Harvey Organ také upozorňuje na obrovské množství EPF (Exchange for Physical =
výměna za fyzickou komoditu), které převádějí dlouhé pozice ve futures z Comexu na londýnský
trh (tyto long futures kontrakty mají standardně právo na fyzické vypořádání na Comexu).
Jednoduše řečeno, EFP umožňují protistranám futures kontraktů na Comexu nebo LBMA přejít
k vypořádání smlouvy v jiné přijatelné formě, než je skutečná fyzická komodita.
Objem těchto EPF za prvních 9 měsíců přesáhl 2,3 miliardy uncí tj. více než 2,5násobek roční těžby
stříbra za rok 2017. Tyto EPF kontrakty tedy umožňují prodlužovat manipulace drahých kovů
bez problémů s doručením fyzického kovu na Comexu.

Objevují se také další důkazy o manipulaci drahých kovů, o které již několik let píšeme. Kanadská
Bank of Nova Scotia dostala pokutu 800 000 dolarů za tzv. spoofovaní příkazů (tj. vytváření
příkazů k nákupu a prodeji s tím, že budou zrušeny dříve než dojde k jejich provedení) na nákup a
prodej futures na zlato a stříbro.
Zajímavá je také pozvánka Světového koncilu pro zlato (WGC) zaslaná ministrům financí a
správcům státních fondů do „manažerského programu v oblasti správy zlatých rezerv“. Program
konference bude zahrnovat:
- Základy poptávky a nabídky zlata.
- Úloha zlata jako rezervního aktiva.
- Případové studie o správě zlatých rezerv v praxi.
- Operace na zlatém trhu a účtování zlata.
Poslední téma by mohlo být obzvláště zajímavé, protože vlády a centrální banky jsou tak tajemné
ohledně operací na trhu zlata a účtování zlatých rezerv. Bohužel pokud nejste spojeni s vládou,
nejste pozváni. Takže se účetní triky používané centrálními bankami k manipulaci cen drahých
kovů zase nejspíše nedozvíme.

Experti doporučují Loomis a Brink jako nejbezpečnější úložiště
Při investicích do drahých kovů je velmi důležitý výběr správného uložení a zabezpečení Vaší
investice. Jestliže nakupujete zlato a stříbro jako pojištění proti finanční pohromě, tak je nutné mít
kovy uloženy mimo finanční i bankovní systém. Tím padá uložení kovů v bance nebo v ETF
fondech typu GLD a SLV jako bezpečné řešení.
Zbývá tedy osobní uložení nebo uložení u důvěryhodné společnosti. Oboje má své výhody i
nevýhody. Podle nás je ideální kombinace. Je vhodné mít několik uncových až 100g zlatých slitků a
tak 100 uncových stříbrných mincí uloženo někde na dostupném a bezpečném místě jako ultimátní
pojistku. Zbytek pak mít bezpečně uloženo přes Auvestu, kteréžto řešení zajišťuje Vaší investici
vysokou likviditu. Také více peněz v hotovosti se může brzy hodit.
Auvesta používá pro uložení drahých kovů klientů přednostně firmy Loomis a Brinks, které ve
svém rozhovoru pro Real Vision (televizní program a stránky, kam si zvou investiční legendy)
zařadil mezi nejlepší volbu, výkonný ředitel 2 významných investiční firem, které se zabývají i
drahými kovy, Simon Mikhailovich.

Co přinese nastávající bouře?
Klid před bouří střídá bouře. Ta zatím nezasáhla finanční trhy, ale v politických a mediálních
kruzích značně sílí. Jak říká známý finanční analytik Jim Willie, finanční reset je již v plném
proudu. Je to komplexní proces a má-li mít 100 kroků, tak 25 až 30 z nich je již uděláno.
Tento finanční reset přinese nejvyšší přesun bohatství v historii. Využijte tuto jedinečnou
možnost i Vy. Prodejte včas nadhodnocená aktiva a nakupte si místo nich nejvíce podhodnocená
aktiva současnosti (zlato a stříbro), dokud jsou dostupné za výprodejovou cenu. Brzy již tomu tak
být nemusí.
P. S.: Přijdou-li Vám prezentované informace přínosné, podělte se o ně se svými známými.
P. S2.: Možná některé odkazy (hlavně ty na Youtube videa) již nemusejí být aktivní. Nepohodlné
informace dnes z internetu často rychle mizí (než jsme dokončili tento report tak 2 videa zmizela).

