Vážení obchodní partneři a investoři,
v minulém extra reportu jsme se věnovali tomu, co se děje na politické scéně i v zákulisí. Brzy nás
čeká zásadní změna finančního systému. Sledujeme pozorně politické tanečky, které k ní vedou.

Šaráda kolem zvolení soudce nejvyššího soudu Kavanaugha
Stínová vláda v USA bojuje o přežití a je stále více zoufalá. Nedaří se jim vyvolat 3. světovou válku
a alternativní média odhalují stále více špíny a korupce v jejich řadách. Zřetelně to bylo vidět na
událostech, které stínová vláda rozpoutala před jmenováním nového člena nejvyššího soudu Breta
Kavanaugha v září 2018.
Vše začalo po druhém dni potvrzovacího slyšení (confirmation hearing) Breta Kavanaugha, kdy
senátor Lindsey Graham klade vcelku neobvyklé otázky ohledně rozdílu mezi válečným a civilním
právem a že zrádci mohou být z pohledu práva považováni za nepřátelské vojáky a podléhají tedy
vojenskému tribunálu.
Dva dny na to byl ve Washington Post zveřejněn text dopisu zaslaného kalifornské senátorce Diane
Feinsteinové. Jeho obsahem bylo písemné obvinění soudce Kavanaugha psycholožkou Christine
Blasey-Fordovou, že se ji Kavanaugh před 36 lety na večírku v průběhu studií pokusil znásilnit.
Otázkou je proč senátorka Diane Feinsteinová na dopise „seděla“ sedm týdnů, aby jej vytáhla těsně
před hlasováním? Byl to pokus celý jmenovací proces zastavit? Navíc si Fordová přála zůstat
v anonymitě. Pak se objevily ještě dvě obvinění Kavanaugha dalšími ženami (také z dob studií
soudce Kavanaugha).
Hlasování senátního výboru tedy bylo odloženo a FBI dostala týden na vyšetřování. Šetření FBI
nakonec proběhlo mnohem rychleji než bylo očekáváno, díky velkým nesrovnalostem ve výpovědi
hlavní svědkyně. Christine Blasey Fordová si sice přesně pamatovala, že ji napadl Kavanaugh,
nepamatovala si ovšem téměř nic jiného. Také svědkové, které jmenovala, že byli přítomni, si jí
popsanou událost nevybavují a svá svědectví podali senátní komisi písemně… Další dvě žalobkyně
se vůbec nedostavily k nařízenému slyšení.
Jmenováním Kavanaugha členem nejvyššího soudu USA (což odpovídá našemu Ústavnímu soudu),
získává Trumpova administrativa potřebnou majoritu i v oblasti soudní. To otevírá možnosti,
došlápnout si legálně na členy stínové vlády. Proto stínová vláda panikaří a navíc zjistila, že ji
čekají vojenské tribunály, které na rozdíl od mnoha soudců nemají pod kontrolou.

Volební pat v USA?
S tím souvisí i výsledek nedávných voleb v USA, který na první pohled dopadl celkem patově.
Demokraté (aktuálně politické rámě stínové vlády) sice získali těsnou většinu ve sněmovně ( House
of Reprezentatives), avšak Republikáni (Trumpova administrativa) získali navýšili svou majoritu
z 51 : 49 na 53 : 47 v Senátu. Navíc několik republikánských senátorů pracujících pro stínovou
vládu bylo nahrazeno lidmi loajálnějšími prezidentovi.
Prezident Trump tento výsledek označil za velký úspěch (neboť reálně konečně získal většinu

v Senátu). Navíc je to v USA Senát, který potvrzuje jmenování soudců. Pár desítek soudců
navržených Trumpem již déle čekalo na své chválení jmenování senátem.
Všechny tyto kroky bylo třeba udělat, aby se mohlo začít se zatýkáním členů stínové vlády,
protože v USA vás mohou odsoudit za daný čin pouze jednou. Jaký by mělo význam zatýkat a vést
soudní proces se členy stínové vlády, když by jim nakonec pár zkorumpovaných soudců umožnilo
uniknout bez trestu. Proto jsou tyto politické a legální tanečky tak zdlouhavé.

3D šachy v přímém přenosu
Stávající politická hra (válka) je však mnohem složitější. Podle dostupných údajů bylo mnoho
demokratických míst získáno na základě volebních podvodů. Vypadá to, že Trumpova
administrativa část z těchto podvodů nechala projít (avšak vše bedlivě monitorovala, aby získala
důkazy k dalším obviněním), aby nenastaly veřejné nepokoje, když by Republikáni vyhráli obě
komory v Kongresu.
Společnost v USA je totiž díky dezinformacím z mainstreamových médií rozdělena podobně jako
u nás a také je to osobou prezidenta. Navíc stínová vláda se již několikrát pokusila vyvolat nepokoje
v ulicích (např. s pomocí Antify – ano i v USA mají Antifu). A vypadá to, že i ta celá karavana
uprchlíků ze střední Ameriky mířící k hranicím USA měla sloužit k tomuto účelu – tedy
vyprovokovat prezidenta Trumpa k akci, v jejímž důsledku by byl označen za rasistu a xenofoba.
Přitom jde jen o nezbytnou ochranu hranic před různými kriminálními individui, které jsou součástí
těchto migračních vln (to samé je u nás otázka nelegální migrace muslimů z Blízkého východu a
Afriky – stínové vlády používají všude podobnou taktiku).
Trumpova administrativa tak umožněním získání většiny ve sněmovně pro Demokraty, zabránila
dalšímu růstu polarizace společnosti. Zároveň také udržuje stínovou vládu v domnění, že má stále
vše pod kontrolou.
Trump totiž velmi dobře ví, že po zveřejnění výsledků vyšetřování volebních podvodů a po
odtajnění Fisa Mema, získá navládu nad sněmovnou zpět. To vše vyplývá z dekódování informací
od insidera Q(Anon)a a dalších zdrojů o zákulisním dění.
(Mainstramová média USA označila hnutí kolem Q(Anon)a, které se věnuje dekódování jeho zpráv,
za kult šířící konspirační teorie (mimochodem dnes má Q(Anon) podle odhadů více než 60 milionů
následovníků tj. skoro 20 % obyvatel USA).
Kdyby to měla být jen konspirační teorie, tak proč na ni média tolik útočí? Více než 25
prezidentských tweetů a Q postů ve stejnou minutu v posledním roce je podle nás zcela jasným
důkazem, kdo stojí za tímto fenoménem.)
V Evropě se o fenoménu Q(Anon) raději vůbec nepíše, aby lidé nezpochybňovali propagandu
šířenou hlavními médii.

Co se stalo na Saudské Ambasádě v Turecku
Další kauzou, která hýbala světem je podivná vražda saudskoarabského novináře Džamála
Chášakdžího (anglický přepis Jamal Kashoogi). Následující článek vcelku pravdivě popisuje, co se
stalo. Avšak zákulisní zdroje přinášejí značně jiný obrázek toho, co a v čím zájmu se tak dělo.

Jelikož Chášakdží měl velmi úzké vazby na agenty rozvědky předchozího saudského režimu (jeho
otec byl významný obchodník se zbraněmi), využili saudští agenti jeho návštěvy na saudské
ambasádě, aby od něj zjistili jeho zdroje a pro koho aktuálně pracuje. (V listopadu 2017 proběhla
velká čistka v řadách saudských úředníků (nejčastěji dalších princů), aby korunní princ Bin Salman
upevnil svou moc.)
Bohužel Chášakdží při výslechu dostal infarkt a tak se přešlo k pokusu o zahlazení stop.
Mainstreamová média, napojená na stínovou vládu, se pak pokusila využít tento incident proti
Trumpovi. Obvinila z vraždy saudskou královskou rodinu (která s největší pravděpodobností
o tomto výslechu ani nevěděla). Média a stínová vláda USA tlačila Trumpa k vyhlášení sankcí proti
Saudské Arábii (SA), což by mělo dalekosáhlé důsledky na celosvětovou ekonomiku.

Kdo bude obviněn za přicházející krach?
Jako odvetu za vyhlášení sankcí proti SA by mohla SA dočasně snížit těžbu ropy, což by mohlo vést
k rychlému nárůstu ceny ropy na 100 možná i nad 150 dolarů. Nebo by mohla SA přestat prodávat
ropu za dolary a začít přijímat v platbách jen juany, rubly a případně i eura. Obě tyto události by
nejspíše vyvolaly velký pokles na světových burzách, což by asi stávající systémem nepřežil.
Stínová vláda by tak získala záminku, proč došlo ke krachu ekonouiky a mohl by za to Trump.
Jak už jsme uváděli v minulých reportech bankovní elita zoufale hledá záminku a obětního
beránka ke krachu stávajícího systému. Do té doby se všemožně snaží udržet systém v chodu,
přestože již značně přesluhuje. Naopak aliance států kolem BRICS se snaží zajistit co
nejplynulejší přechod na jimi prosazované fungování nového systému.
Z dostupných dat vyplývá, že aktuální předseda FEDu Jerome Powell pracuje pro Trumpa tím, že
postupně zvyšoval úrokové sazby a prezident Trump jej za to kritizuje. Je to část Trumpovy
strategie, jak ukázat, že na vině stávajícího krachu je politika centrálních bank.

Proč Trump po volbách úplně obrátil rétoriku ohledně ekonomiky?
S tím také souvisí změna narativu ohledně vývoje ekonomiky. Ještě v předvolební kampani Donald
Trump říkal, že ekonomika je jedna velká bublina založena na vymyšlených číslech. Po svém
zvolení pak začal tvrdit, že vše je v pohodě. Ekonomika maximálně roste spolu s akciovými indexy
a že je to jeho zásluha. Odpověď proč se tak stalo poskytuje následující rozhovor.
Prostě od svých poradců zjistil, že to co věděl, je jen špička ledovce a jeho původní plán na
ozdravení ekonomiky je neproveditelný. Snaží se tady získat čas a spolupracuje s aliancí států
kolem BRICS na co nejplynulejším přechodu na nový systém.
Jak to funguje v praxi jsme viděli o Vánocích. Během jednoho týdne hlavní akciové indexy ztratily
přes 15 % a tak musely přijít akce Plunge Protection Teamu. Pak jako by mávnutím kouzelného
proutku (někteří finanční komentátoři říkají, že Trumpova administrativa má kouzelnou hůlku)
během 2 měsíců se tyto akciové indexy vrátily nad původní úroveň, díky neuvěřitelné injekci
peněz do systému. Globální likvidita se zvedla o 3 biliony dolarů, hlavně díky Číně.
Většina finančních médií zatím považuje rostoucí úrokové sazby v USA za důkaz, že ekonomice se
daří. Avšak někteří si již uvědomili, oč jde v této hře a začínají varovat, že rostoucí úrokové sazby
povedou k další finanční krizi (dokonce převzali pojem „Everything Buble“, což velice přesně

sedí a o kterém již déle reportujeme). Před další krizí varuje i MMF.

Plány se vcelku rychle mění podle situace
Ještě na konci roku 2018 se předpokládalo, že FED během tohoto roku zvedne postupně 3krát až
4krát úrokové sazby. Kvůli propadům burz na přelomu roku pak FED od plánu na další zvyšování
úrokových sazeb ustoupil. Aktuálně dokonce investoři očekávají snižování sazeb FEDem.
Podobně mnohé zdroje napojené na insidery z Trumpovy administrativy předpokládaly zveřejnění
tzv. FISA mema již před podzimními volbami. Podle těchto zdrojů bývalý ministr spravedlnosti
Jeff Sessions nekonal v té době, jak měl, a i proto pak podal rezignaci.
Na konci března jsme se také dočkali výsledků šetření zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta
Muellera ohledně údajného ovlivňování prezidentských voleb USA ze strany Ruska. Po více než
2 letech vyšetřování a vyslechnutí přibližně 500 svědků přednesl závěry Muellerova šetření ministr
spravedlnosti a generální prokurátor William Barr. Závěr zní jasně: Žádná koordinace s Ruskem
nenastala.

Pokus o znevěrohodnění výstupů ministra spravedlnosti Barra
Jelikož se závěry vyšetřování vůbec nezamlouvaly členům stínové vlády (deep state), která dnes
ovládá vedení Demokratů, (a většinu mainstreamových médií, a která se všemožně snaží dostat
Donalda Trumpa od válu) zpochybnili nestrannost ministra spravedlnosti Williama Barra.
(Výsledky vyšetřovaní také vrhly špatné světlo na tato média, která bez jediného důkazu přes 2 roky
živila hoax o údajné ruské koluzi).
Média (konkrétně The Washington Post) úplně dezinterpretovala obsah dopisu Roberta
Muellera Williamu Barrovi. Ministr spravedlnosti Barr v březnu zveřejnil čtyřstránkové shrnutí
Muellerova vyšetřování. Americký prezident Donald Trump s Ruskem nespolupracoval a že
Mueller nedospěl k závěru, že šéf Bílého domu bránil vyšetřování.
Mueller poté napsal Barrovi dopis, že shrnutí neodpovídá plně kontextu a obsahu závěrečné zprávy.
Konkrétně v otázce bránění spravedlnosti Trumpem nedospěl vyšetřovatel k jasnému závěru.
Předložil zároveň indicie, které takové chování naznačují i ty, které ho vylučují.
Abyste pochopili absurditu celé této maškarády, poslechněte závěr Barrova slyšení před právním
výborem Senátu USA. Ve zkratce:
Barr měl podle Muellera urychleně zveřejnit dalších 25 stran závěrečné zprávy. Barr zveřejnil
Muellerovu zprávu až v polovině dubna, ale celou! Část pasáží však byla kvůli utajovaným
informacím, neskončenému vyšetřování či ochraně soukromí redigována (začerněná - přesně jak
vyžadují platné zákony).
Politické tanečky na povrchu a litý souboj o přežití globalistů, kteří řídí stínové vlády po celém
světě, tedy dále pokračují. Uvidíme, kdy dojde ke konečnému odtajnění tzv. FISA mema.
Jeho odtajnění prokáže, že celé to údajné ovlivňování prezidentských voleb USA ze strany
Ruska bylo jen zástěrkou pro značně zmanipulované předvolební průzkumy ve prospěch
Hillary Clinton. A zároveň pokusem stínové vlády v USA, jak se zbavit prezidenta Donalda
Trumpa, který spolupracuje na odstranění bankovním kartelem ovládaných stínových vlád.

Svět stojí na prahu další recese
Už i v mainstreamových médiích začínají přibývat články varující před další recesí. Většina médií
uvádí, že recese (ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou)
by měla přijít v polovině roku 2020 (akorát přesně před prezidentskými volbami v USA. Dnes je
vše zpolitizované a tak záměr stínové vlády USA, která má pod palcem většinu důležitých médií je
vcelku jasný). Avšak ekonomická data naznačují, že recese může přijít i mnohem dříve.

Nasycení trhů aneb bude se opakovat rok 2008?
Celosvětově klesá prodej automobilů. Největším automobilovým trhem je dnes Čína. Tamní trh
zaznamenal propad o šest procent a vývoj v posledních měsících naznačuje pokračování tohoto
trendu. Prodej nových aut poklesl v ČR, za měsíc leden a únor meziročně o 12,2 procenta.
Automobilky po celém světě nejenže čelí klesajícím prodejům, ale dokonce i výrazně propouštějí.
Neklesají však jen prodeje aut. Pokles prodejů mobilů začal již minulý rok. Aktuální výsledky
Applu tento trend potvrzují. Některé luxusní značky dokonce došly tak daleko, že likvidují své
výrobky. Není to pouze Burberry, ale i Louis Vuitton nebo třeba výrobci hodinek Cartier.
V zájmu prodloužení existence stávajícího, zjevně nefunkčního, finančního systému (který však
přináší jeho vlastníkům nehorázné zisky) se dějí i další zvěrstva, o kterých se moc nemluví:
Až 25 % úplně nových aut je po 2 letech sešrotováno, jelikož se neprodala. U textilu je to až 40 %.
Více velmi překvapivých souvislostí v přednášce slovenského ekonoma prof. Petera Staňka.

Předpokládané růsty ekonomik se celosvětově snižují
Z celého světa přicházejí zprávy o zpomalování růstu, hlavně tedy z Evropy. Index evropských
bankovních akcií poklesl o více než 25 % za poslední rok. Největší evropská ekonomika Německo
se jen těsně vyhnula propadu do recese. Tvrdá data ukazují značné zpomalení i u ekonomiky USA.
Také Čína hlásí zpomalení růstu a jak přesně podotýkají v článku: „Řada světových ekonomů Čínu
podezřívá z toho, že nadhodnocuje údaje o výstupu svého hospodářství.“
Jak víme, kreativně upravené statistiky se používají celosvětově k reportování lépe vypadajících
čísel o růstu nejen HDP. Takže nejspíše i Německo již v recesi je. Jen upravili čísla, aby to
nemuseli ohlásit veřejně. Raději také nikde neuvádějí, kolik stojí jednotlivé evropské státy náklady
na nelegální migranty. To by ekonomické výsledky vypadaly ještě daleko bídněji.
Značné zpomalení Eurozóny se projevilo i na poklesu růstu ekonomiky v ČR, a ten bude nejspíše
pokračovat. Zajímavé je, že přestože jsme v posledních letech, tedy podle oficiálních statistik,
zažívali období rekordního ekonomického růstu, dluhy domácností i firem neustále rostou. Za rok
2018 se zvedlo zadlužení domácností o dalších 112 miliard korun. U firem to bylo pouze 76
miliard. Asi to nebude tím, že lidé mají větší důvěru v další vývoj. Ale spíše tím, že nemají peníze a
tak to řeší dalším zadlužením.
O tom, že budoucí vývoj nemusí být zrovna příjemný, začínají psát i tuzemská finanční média. Asi
se bude něco opravdu dít, když i mainstream začíná doporučovat investice do zlata. Poslechněte si,
co o přicházející krizi říká prof. Peter Staněk. Ale najde se i mnoho finančními institucemi
placených ekonomů, kteří přicházející krizi úplně bagatelizují.

Drahé kovy
Velké věci se dějí na trhu drahých kovů, zatím však stále v pozadí.

Rekordní nákupy zlata centrálními bankami
Ceny zlata a stříbra se i v posledním roce pohybovaly v celku úzkém pásmu (1180 až 1350 dolarů
u zlata a mezi 14 až 16 dolary u stříbra) a to i přes rekordní nákupy centrálních bank. Centrální
banky nakoupily 651,5 tuny zlata za rok 2018, což představuje nárůst o 74 procent.
Největším kupujícím bylo Rusko následované Tureckem a Kazachstánem. Nakupovala rovněž
Indie, Čína, Polsko a velký nákup udělalo také Maďarsko. Vysoká poptávka ze strany centrálních
bank (přes 600 tun) se předpokládá i pro tento rok.
Ruská centrální banka nakupuje zlato pravidelně, měsíčně. V roce 2018 přidala do svých rezerv 271
tun. Během čtyr let nakoupila ruská centrální banka přes 900 tun zlata. V posledních měsících
nakupuje pravidelně také čínská centrální banka, kolem 10 tun měsíčně.
Čína je stále nejvyšším dovozcem zlata na světě. Čínské dovozy přibližně odpovídají fyzickým
výběrům z šanghajské zlaté burzy – ty za rok 2018 přesáhly 2055 tun (více viz obrázek níže)

Druhým největším dovozcem zlata je Indie, která v roce 2018 importovala 718 tun zlata. Indické
dovozy vzrostly za první 3 měsíce roku 2019 o 27 % (192,4 tun) a také dubnové dovozy jsou
rekordní (121 tun). Celkem se podle statistiky World Gold Council (WGC) v roce 2018 na světě
zobchodovalo 4345 tun fyzického zlata. V roce 2017 to bylo pouze 4160 tun.

Indie opět nakupuje stříbro ve velkém
Ve spotřebě stříbra vede naopak Indie. Rekordní nákupy z roku 2015 (8 529 tun) vystřídal v roce
2016 vcelku velký propad v dovozu na 3 546 tun. Neočekávaná listopadová vládní reforma, která
zrušila velké bankovky, udělala své (přišla několik týdnů před Svátky Divali, kdy mají Indové
období svateb a kupují stříbrné a zlaté šperky ve velkém). Výrazně přispěl k propadu i růst stříbra
nad 20 dolarů za unci, jelikož indické dovozy stříbra jsou velice citlivé na cenu. Roky 2017 a 2018
však jsou již ve znamení obnoveného růstového trendu (5 398 tun a 6 955 tun).
Značná část indické poptávky končí v průmyslu. Indie nedávno dostavěla největší fotovoltaickou
elektrárnu na světě. Ta zásobuje elektřinou přes 150 000 indických domácností a zabírá plochu 10
kilometrů čtverečních. Velký nárůst indické poptávky po stříbře se předpokládá i v dalších
letech, neboť plány zahrnují produkci elektřiny ze solárních elektráren až pro 60 milionů
domácností do roku 2022. Společnosti Samsung v Indii také otevřela největší továrnu na výrobu
mobilních telefonů. Předpokládaná produkce bude 20 milionů mobilů ročně.
Jelikož indická vláda udělala spoustu kroků (zavedla dovozní cla a daň z prodeje, zahájila režim
výměny zlata za dluhopisy...), které měly Indy odvést od hromadění zlata, obracejí se Indové stále
více ke stříbru. Všechny tyto faktory vedly ke znatelnému nárůstu indické poptávky po stříbře za
posledních 10 let.

Rostoucí poptávka po stříbře neodpovídá klesající produkci
Druhým nejvyšším dovozcem stříbra jsou USA. Americké importy stříbra jsou vcelku stabilní a
v posledních 8 letech se pohybovaly mezi 5 000 až 6 400 tunami ročně (za rok 2018 to bylo
5 400 tun).
Přestože USA patří mezi 10 největších producentů stříbra na světě, jejich roční produkce cca 1020
tun, představuje pouze 4 % celosvětové produkce. Avšak USA spotřebovávají přes 20 %
z celkové globální produkce stříbra - ta činila za rok 2018 26 612 tun (855,7 milionů uncí).
Produkce stříbra dosáhla svého vrcholu v roce 2015 a od té doby pomalu klesá. Za minulý rok
poklesla o necelých 660 tun, což je asi 2,41 %. Postupně také klesá míra recyklovaného stříbra,
které navyšovalo celkovou nabídku stříbra o necelých 14 % (cca 4 300 tun ročně).
Poptávka po stříbře naopak roste. Oproti roku 2017 vzrostla o 4 % na 1 033,5 milionů uncí (32 141
tun). Během roku byl očekáván propad investiční poptávky o dalších až 12 %. Konečný 45% nárůst
poptávky po stříbrných mincích a slitcích mnohé analytiky vcelku překvapil.
Zajímavé je také, že i přes tento deficit nabídky, průměrná cena stříbra loni klesla o 7,8 procenta na
15,7 dolaru za unci. Že by nefungoval zákon nabídky a poptávky? Navíc značný deficit v produkci
stříbra tu máme již déle než 15 let. Za tu dobu činí kumulovaný deficit něco přes 2 miliardy uncí
(62 200 tun).
Tento deficit byl pokrýván hlavně ze státních zásob USA, které se však v roce 2010 vyčerpaly.
Odkud se tedy vzala ta více než miliarda uncí stříbra? Že by z tajných vatikánských a dalších
podobných zdrojů? A jak dlouho tyto zdroje vydrží?

Kdy skončí manipulace cen drahých kovů?
Jedinou rozumnou odpovědí na otázku proč klesá cena stříbra, přestože poptávka dlouhodobě
převažuje nabídku, je manipulace ceny drahých kovů (o které, jako jedni z mála, píšeme již od roku
2011). Drahé kovy stále ještě fungují jako barometr inflace. Bez jejich potlačování by téměř nikdo
kreativně upraveným ekonomickým statistikám nevěřil.
Přicházejí další a další důkazy o probíhající manipulaci, přestože ji běžná finanční média označují
za konspiraci. Když už byly velké banky odsouzeny k pokutám za manipulaci kde čeho, tak
proč by trh zlata a stříbra měl být výjimkou? Zvláště když je v zájmu bankovního kartelu
potlačovat jejich cenu, aby lidé věřili ekonomy předkládaným datům o vývoji ekonomiky.

Bývalý obchodník J.P. Morgan přiznal manipulace cen drahých kovů
Jedním z důkazů manipulace cen drahých kovů je přiznání bývalého obchodníka banky J.P. Morgan
Chase. Obviněný John Edmonds uvedl, že od roku 2009 do roku 2015 manipulovali s cenami
kontraktů futures na zlato, stříbro, platinu a palladium na burzách vedených skupinou CME. On a
jiní obchodníci z J.P.Morgan pravidelně umísťovali objednávky, které byly zrušeny dříve než byly
obchody vykonány, což se odborně nazývá spoofing.
Edmonds také uvedl, že se o této praxi naučil od služebně starších obchodníků, a že jeho nadřízení
ve firmě věděli o jeho činnostech. Dočkáme se tedy i dalších obvinění obchodníků z J.P.Morgan?
Mimochodem J.P.Morgan Chase je banka, která převzala v roce 2008 krachující investiční banku
Bear Stearns a zdědila také obrovské nekryté krátké pozice na trhu stříbrných a zlatých
futures kontraktů.
Jelikož Bear Stearns byla jedna ze systémových bank, dostalo se J.P.Morgan Chase zřejmě jistých
privilegií za převzetí této banky. (Pád Bear Stearns by nejspíše způsobil, explozi ceny drahých kovů
při orgii uzavírání krátkých pozic. Ceny stříbra a zlata se už stejně pohybovaly k novým maximům
a to nemohl bankovní kartel připustit.
Cena stříbra vyskočila od začátku roku 2008 do 17. března, kdy došlo k převzetí Bear Stearns z 6 na
21 dolarů. Po převzetí Bear Stearns začala cena stříbra klesat až do října 2008, kdy spadla pod 9
dolarů za unci. Podobně i cena zlata byla do října sražena z březnových rekordních 1020 pod 750
dolarů za unci. J.P.Morgan Chase tak ze svých zděděných krátkých pozic inkasovala neuvěřitelné
zisky.)
To by také vysvětlovalo proč J.P.Morgan Chase od převzetí Bear Stearns ukončila každou novou
krátkou pozici vždy se ziskem a nikdy se ztrátou.
Banka J.P.Morgan Chase tedy dokonale využila této regulátory tolerované/přehlížené bezrizikové
manipulace trhu drahých kovů. Pomocí svých monstrózních krátkých pozic na futures na stříbře
uměle snižovala cenu stříbra a postupně nakupovala fyzický kov za výprodejové ceny. Dnes je
Banka J.P.Morgan Chase oficiálně druhým největším držitelem (přes 4 500 tun) fyzického stříbra,
hned po stříbrném EFT fondu SLV (něco přes 10 000 tun), jehož je ovšem hlavním správcem.
Ví snad banka J.P.Morgan Chase něco více o dalším vývoji ceny, když akumuluje (a ovládá skrze
SLV) takové množství fyzického stříbra? Když největší hráč na trhu stříbra jej postupně
akumuluje ve fyzické podobě, neměli by snad obezřetní investoři dělat to samé?

Manipulace trhu drahých kovů přiznává i Bart Chilton, bývalý pracovník Komise pro
obchodování s komoditními futures (CFTC), který oficiálně vyšetřoval manipulaci ceny stříbra.
Bohužel komise neměla dostatek důkazů k prokázání úmyslu manipulace ze strany velkých bank,
a tak vyšetřování vyšumělo do ztracena.
Chilton v odkazovaném rozhovoru uvedl, že J.P.Morgan Chase dostala od CFTC časově omezenou
výjimku (právě po převzetí Bear Stearns), aby se rychle zbavila svých obrovských krátkých pozic
(což však neučinila). Asi je jen náhoda, že pár měsíců, po tomto rozhovoru, kde zřejmě sdělil více
než měl, odešel i Bart Chilton na věčnost. Prý po náhlé nemoci.

Na trhu se obchoduje 850 násobek fyzické těžby zlata
Značnou manipulaci cen zlata i stříbra naznačují i další statistiky. Podle Světového koncilu pro zlato
(World Gold Council) se denně vytěží zlato za 329 milionů dolarů. Denně se zobchoduje zlato za
280 miliard dolarů (850 násobek denní produkce). Objem trhu se zlatem tak dokonce 2x
překračuje denní objem tržního indexu S&P.
Na londýnském trhu s drahými kovy (jde o tzv. mimoburzovní over-the-counter (zxOTC) trh, kde
jsou požadavky vypořádávány přímo mezi členy londýnského sdružení Bullion Market Association
(LBMA)) se denně prodá přes 600 tun zlata a 5000 tun stříbra. Avšak reálně ve fyzické formě
změní denně vlastníka pouze 3 tuny zlata a 5 tun stříbra!

Naznačuje nedávný růst ceny kovů brzké ukončení manipulace?
Během července 2019 cena zlata velice snadno překonala 6letou velmi silnou rezistenci na úrovni
1350 dolarů, které se pak proměnila na významný support. Cena zlata se tak již déle než měsíc drží
stabilně nad 1400 dolary. Podobně i cena stříbra v posledních dnech se vymanila z ročního pobytu
mezi 14 a 15,5 dolary a velice snadno překonala rezistenci na úrovni 16 dolarů.
Jak geopolitická situace, tak dění v reálné ekonomice naznačují, že jsme teprve na začátku velkého,
dlouho očekávaného růstu cen drahých kovů. Když zlato překoná rezistenci na úrovni 1530 dolarů,
bude cesta k 1800 dolarům za unci volná. Pro stříbro jsou další důležité mety 18,5 dolarů a 21
dolarů. Po jejich překonání se pak brzy můžeme těšit na stříbro za 35 dolarů.

Přechod na nový finanční systém finišuje
Přechod na nový spravedlivější finanční systém se podle informací Jima Willieho blíží do závěrečné
fáze. Jeho podstatou má být komoditní standard, ve kterém má hrát zlato zásadní roli. Státy mají
obchodovat mezi sebou přímo zboží a služby, a vzájemné vypořádávání rozdílů cen (clearing) za
určité časové období má být provedeno pomocí plateb ve zlatě. (Nejspíše to bude fungovat podobně
jako Auvesta. Státy budou mít své fyzické zlaté účty ve vysoce zabezpečeném trezoru
u autorizovaných důvěryhodných institucí, které budou na základě dodaných dat měnit alokace
zlata pro dané státy. Samozřejmostí bude i rychlý výběr kovu z úložiště na požádání – stejně jako je
tomu u Auvesty).
Bohužel tyto a další důležité informace se z běžných médií nedovíte. Podle Jima Willieho se již
používá zástavní list (krytý zlatem – Gold trade note) při platbách za ropu mezi Saudskou
Arábií a Čínou nebo Iránem a Indií.

Rychlost přechodu na nový systém je také ovlivňována geopolitickou situací – Trump musí napřed
vypustit stínovým vládám bažinu a mediální základnu v USA (proto jsme se tak podrobně věnovali
dění v USA), aby přechod byl co nejplynulejší. To však vyžaduje hodně času a kvalitní plánování.
Na Trumpa, aby si pohnul s vypouštěním bažiny, tlačí nejen aliance státu vedená státy BRISC, ale i
stále se zhoršující ekonomické problémy po celém světě. Čína prozatím skrytě zachraňuje jednu
z nejdůležitějších systémových bank na světě - Deutsche Bank (DB). Kdyby zkrachla DB, tak to
znamená konec finančního systému (díky její expozici 43,5 bilionů euro ve finančních derivátech
a značné provázanosti všech důležitých bank. Patří tak do klubu bank s největší expozicí ve
finančních derivátech – DB (49 bilionů dolarů), JPMorgan Chase (48 bilionů), Citigroup
(47 bilionů) a Goldman Sachs (42 bilionů). DB přitom spadla ve druhém čtvrtletí do ztráty 3,15
miliardy eur. Není se proto čemu divit, že klienti z DB vybírají své peníze v řádu miliard denně.
Dalším důvodem proč Čína zachraňovala DB, byl velký objem dlouhodobých kontraktů na drahé
kovy, hlavně tady zlata, v účetních knihách DB, a Čína toto zlato hodlala získat.
Uvolnění cen zlata a stříbra má být jednou z finálních etap přechodu na nový systém. Zlato by
mělo sloužit ke vyrovnávání vzájemných závazků mezi státy a případně i pro vypořádání velkých
obchodů mezi firmami nebo nákup nemovitostí. (Konečnou stabilní cenu odhadujeme mezi 8000 a
18000 dolary za unci. Možná také i více, záleží jak moc se dolar znehodnotí oproti dalším měnám.)
Stříbro by se mělo stát, po jeho velkém zhodnocení (cena mezi 400 až 1000 dolary za unci je podle
nás velmi reálná), strategickým průmyslovým kovem s rozsáhlým využitím v mnoha nových
technologiích (díky svým jedinečným fyzikálním vlastnostem).
Bohužel opravdu nemáme křišťálovou kouli a tak netušíme, kdy se tak stane. Různé politické
tanečky a zákulisní válka mohou ještě chvíli trvat, ale vidíme to spíše v řádu měsíců než let.
Uvolnění ceny drahých kovů bude nejspíše jedním z posledních kroků přechodu na nový systém.
Věříme, že banky v novém finančním systému budou fungovat na velmi podobných principech,
jako funguje Auvesta již dnes. Jen vnitřní a vnější kontrola transakcí bude založena na technologii
blockchainu nebo Hashgraphu (viz nedávný extra report věnovaný kryptoměnám). Když největší
hráč na trhu stříbra jej nakupuje ve velkém a zlato dnes doporučuje investiční legenda jako
Ray Dalio kupují zlato, neměli byste i Vy investovat do těchto aktiv?
Současný systém dnes funguje jen díky neuvěřitelným skrytým machinacím hlavních
centrálních bank. Ty dělají vše proto, aby jim expozice finančních derivátů největších bank
nevybouchly pod rukama. Částečný audit FEDu z roku 2011 odhalil tajnou nouzovou pomoc
bankám za 16 bilionů dolarů. Další biliony (minimálně 15) vytiskly centrální banky na záchranu
bank v dalších letech. V roce 2018 se postrádá dalších 21 bilionů z různých oddělení vlády USA.
A kdo ví, kolik dalších bilionů se skrytě vytisklo na řešení požárů finančních derivátů.
Za oponou se děje spousta dalších věcí, kterou mohou příchod nového systému zrychlit nebo
oddálit. Bohužel tyto skutečnosti se dají jen špatně ověřit a pro většinu běžných lidí jsou zatím
mimo jejich realitu (třeba kdo doopravdy stojí za vznikem dnešních sociálních (špehovacích) sítí).
Takový malý souhrn toho, co se má v nejbližší době odhalit, naleznete na blogu bývalého mariňáka,
špiona a agenta CIA Roberta Davida Steela.

