Vážení obchodní partneři a investoři,
minule jsme zmínili, že důchodové systémy jsou velkým Ponziho schématem a přestávají být
udržitelné. Také jsme uváděli mnoho dalších ekonomů, včetně bývalého hlavního ekonoma BIS,
kteří varují před přicházející další krizí.

Klid před bouří
Jelikož jsme u nás měli nedávno volby, tak asi málokdo podrobněji sledoval to opravdu důležité a
tím je aktuální geopolitické dění v USA. V jednom z minulých článků jsme Vás informovali, že
Prezident Donald Trump a větší část jeho administrativy urputně bojuje se stínovou vládou
bankovních elit a korporací. Ta je navenek reprezentována hlavně mainstreamovými médii a také
jistými velmi vlivnými skupinami uvnitř CIA, FBI a NSA. V těchto agenturách aktuálně probíhají
velké boje mezi americkými patrioty a zastánci stínové vlády.
Nedávno Donald Trump, při večeři se svým vojenským štábem a jejich manželkami 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.“
Další den se na jednom z nejnavštěvovanějších internetových fór, kde se dá přispívat anonymně 4Chan, objevily komentáře zjevně vysoce postaveného agenta CIA, který si zvolil přezdívku
MegaAnon. (Mimochodem tento MegaAnon již během září na stejném fóru varoval, aby se lidé
vyvarovali davů v oblasti Las Vegas, že se tam bude něco dít. Toto dění má pak přinést zavádění
bezpečnostních skenerů do budov jako jsou divadla, kina, kasína nebo i knihovny…)
Podle tohoto zdroje Donald Trump v nejbližší době zveřejní zásadní nezpochybnitelné
informace o tom, jak fungují tři důležité agentury v USA – FBI, CIA a FED. Po tomto
oznámení má být každému úplně jasné, oč šlo v případech vraždy JFK, 11.září, ovlivňování voleb i
střelby v Las Vegas.

Značné nesrovnalosti v oficiálním vyjádření o střelbě v Las Vegas
Navíc celé oficiální vysvětlení střelby z Las Vegas je plné děr jako ementál. Kde jsou ty tisícovky
prázdných nábojnic? Těmi by musel být hotelový pokoj přímo zasypán, kdyby šlo opravdu
o jediného pomateného střelce, jak tvrdí oficiální verze.
Dále při tak intenzivní střelbě se zbraň značně zahřívá a tak by musela být na koberci vypálená
místa z velmi horkých nábojnic. Také existují videa (tedy jestli je už nesmazali) dokazující, že
střelců bylo více.
Oficiální verze tedy opět tvrdí, že se jednalo o pomateného jedince. Důležité je jejich tvrzení, že
za celou touto akcí stál pouze jedinec (nejlépe již v době vyšetřování dávno mrtvý). V případě, že
by šlo o více útočníků, tak by se již jednalo o spiknutí, které by museli příslušné bezpečnostní
složky velmi podrobně vyšetřovat. Takto se to vše svede na afektovaného pomatence, který již více
nepromluví (velmi podobně jako v případu vraždy JFK).

Nepohodlná pravda vyplouvá na povrch
Podle posledního dění to vypadá, že bouře pomalu přichází. Pár dní po Trumpově kryptické
poznámce přišla zpráva, že americký prezident odhalí utajované spisy ohledně vraždy JFK.
Na nátlak jistých skupin z CIA a FBI zůstaly některé dokumenty utajeny. Odtajněné dokumenty
zatím nejsou v zásadním rozporu s oficiální verzí, avšak i tak se dozvídáme zajímavé skutečnosti.
Například o tom, že CIA měla schválené plány, třeba jak se lze pomocí mafie zbavit Fidela Castra.
Pak tu máme ještě alternativní avšak velmi navštěvovaný web Zerohedge, který zveřejnil velmi
kontroverzní článek popisující závěry nezávislých výzkumníků tohoto tématu.
Bývalá předsedkyně Demokratického národního výboru (DNC) Debbie Wasserman Schultz
přiznala, že demokratické primárky byly zmanipulovalovány proti Bernimu Sandersovi,tak aby
favoritka DNC Hillary Clinton vyhrála. Totéž vlastně sdělila ve své knize její nástupkyně Donna
Brazile.
Vypadá to, že DNC bude mít těch kostlivců ve skříni mnohem více. Celá ta šaráda kolem ovlivnění
amerických prezidentských voleb Ruskem se ukazuje jako zakrývání stop značné manipulace
předvolebních průzkumů ve prospěch Hillary Clinton.
Zajímavé věci se dějí také v Saúdské Arábii, kde byly v rámci protikorupčního tažení zatčeny
desítky osob včetně 11 princů. Zatčení jsou obviněni z praní špinavých peněz, zneužívání veřejných
pozic k soukromému obohacování, úplatkářství i vydírání. Dokonce byla zmrazena konta více než
1700 lidem.
Mezi zatčené patří i synovec současného panovníka princ Valíd bin Talál, který vede investiční
firmu Kingdom Holding a který byl jedním z velkých donátorů Demokratů ve volbách. Další zdroje
uvádějí, že většina zatčených patřila k proamerické části Saudské administrativy.
Nakonec tu máme smršť obvinění ze sexuálního obtěžování a pedofilie v Hollywoodu. I další velice
známí herci jako je Elijah Wood nebo Brad Pitt přiznavají, že Hollywood ovládá skupina pedofilů.
A není to jen Hollywood. Brad Pitt přesně popisuje, že pedofilie a obchod s bílým masem zasahuje
až do nejvyšších vládnoucích vrstev, které se samozřejmě snaží tyto nepohodlné skutečnosti
všemožně maskovat. Třeba tím, že jimi vlastněná média označí takové zprávy za „falešné“ (fake
news) nebo přímo za konspirační teorie.
Bohužel úroveň korupce v nejvyšších vládnoucích vrstvách je až nepředstavitelná. Není se však co
divit, když téměř na každého něco mají. Pak jim tito politikové, úředníci a bankéři jdou vcelku
ochotně na ruku. Podobně to funguje po celém světe nejen v USA.

Neskutečná schizofrenie finančních médií
Stále více význačných postav na finančním trhu varuje před bublinami na téměř všech trzích. Např.
výkonný ředitel největší evropské banky Deutsche Bank John Cryan nedávno prohlásil:
„Aktuálně vidíme známky bublin na stále větším počtu kapitálových trhů, i tam kde bychom je
neočekávali“.
Avšak běžná finanční média tato varování úplně bagatelizují a tváří se, že je vše OK. Naopak téměř
každý ekonom, který není placen finančními institucemi varuje před další přicházející krizí.

Iluze ekonomického růstu je dnes udržována pouze kreativně upravenými statistikami a obrovským
tiskem peněz centrálními bankami, které slouží jako skrytá záchrana insolvetních bank a také
k udržování akciového trhu před dalším propadem.
Věděli jste, že od roku 2014 do HDP nově započítávají i šedou a černou ekonomiku? Za rok 2013
domácí ekonomika vyprodukovala zboží a služby v hodnotě o téměř 5,5 procenta vyšší, než podle
původního způsobu výpočtu ČSÚ. Podobně je to v celé Evropě, protože šlo o harmonizaci v rámci
EU.
V zájmu prodloužení existence stávajícího, zjevně nefunkčního, finančního systému (který však
přináší jeho vlastníkům nehorázné zisky) se dějí i další zvěrstva. Až 25 % úplně nových aut je po
2 letech sešrotováno, jelikož se neprodaly. U textilu je to až 40 %. Více velmi zajímavých a často i
velmi překvapivých souvislostí v přednášce slovenského ekonoma prof. Petera Staňka.

Drahé kovy
Bankovní kartel zatím drží cenu stříbra pod 17 dolary a cenu zlata pod 1300 dolarů za unci. Avšak
korunová cena je velmi zajímavá. Kurz amerického dolaru od dubna oslabil o téměř 10 %. Koruna
v tom samém období po ukončení intervencí posílila z 27 Kč na 25,5 Kč za euro. Výsledkem je, že
korunová cena unce stříbra poklesla o necelých 100 Kč a korunová cena unce zlata pak téměř
o 3000 Kč.

Poptávka po drahých kovech stoupá často i mimo statistiky
Po delší době se opět podíváme na statistiky ohledně poptávky po drahých kovech. Pro mnohé
možná překvapivě nejvíce roste v oblasti pašování.
Nepál, který leží mezi dvěma největšími spotřebiteli zlata Indií a Čínou, je v tomto ohledu ve
vedení. Díky zavedení dovozní daně na zlato i stříbro dnes přes Nepál vede jedna z hlavních cest
pašeráků drahých kovů. Podle údajů Světového zlatého koncilu (WGC) vzrostl objem pašovaného
zlata do Indie z 120 tun za rok 2015 na 160 tun za minulý rok (avšak některé zdroje uvádějí až
dvojnásobná čísla).
Také poptávka po zlatu v Německu je značná a neustále stoupá z 36 tun v roce 2007 vyskočila
během finanční krize na čtyřnásobek a ten stabilně držela i v následujících letech.

To se však v posledních letech změnilo. Za první 3 čtvrtletí letošního roku Německo importovalo
rekordních 252,1 tun zlata.

Rostou také dovozy dalších zemí jako je třeba Turecko. V září Turecko importovalo 28,5 tuny zlata
(což představuje čtyřnásobek importů za září 2016 a zvýšení o 21 procent proti předchozímu
měsíci). Za prvních 9 měsíců roku 2017 dosáhl turecký dovoz zlata 290 tun oproti 106,2 tunám za
celý rok 2016.

Značná indická poptávka po stříbře
Značná je také indická poptávka po stříbře. Indická poptávka po drahých kovech za posledních 5-6
let rychle rostla. Dovozy stříbra zaznamenaly několik po sobě následujících rekordů, které
kulminovaly v roce 2015 dovozem 7 570 tun (243M 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 3410 tun (110M oz), i tak se jednalo o 11 % celkové
poptávky po stříbře. Tento rok se poptávka obnovila a indické importy za první 3 čtvrtletí přesáhly
4 000 tun.
Největší objem dovozů drahých kovů bývá v posledním čtvrtletí. Jelikož vrcholí svatební sezóna
(svátky Diwali, lze to přirovnat k našim Vánocům), kdy lidé nakupují velké množství dárků, často
šperků ze zlata a stříbra. Lze tedy předpokládat, že celkové indické importy stříbra za rok 2017
přesáhnou 5 500 tun.

Přijde Čína s futures kontraktem na ropu, který bude krytý zlatem?
V minulém oběžníku jsme vás informovali, že Čína je připravena uvolnit smlouvu o futures na
ropu, která je podpořena fyzickým zlatem.
Znovu uvedení zlata do platebních systémů však podle mnoha analytiků nebude až tak snadné.
Hlavním problémem je jeho dnešní příliš nízká cena, která je výsledkem dlouhodobého potlačování
ceny drahých kovů.
Při dnešních cenách by Čína velice rychle přišla o své naakumulované zlato (oficiálně kolem 1850
tun, neoficiální zdroje odhadují přes 20 000 tun). Aby mohl obchod s ropou za zlato dlouhodobě
fungovat, měla by se cena unce zlata zvýšit až na 13 000 dolarů za unci.

Co přinese nastávající bouře?
Klid před bouří tedy pomalu střídá přicházející bouře. Plánované odhalení podstaty fungování Fedu
povede k ukončení manipulace cen nejen drahých kovů. Vypadá to, že tato bouře bude mít i značný
vliv na finanční trhy a věříme, že povede i k přechodu na nový finanční systém.
Brzký konec potlačování ceny drahých kovů naznačuje i výsledek nedávného útoku bankovního
kartelu na cenu zlata. 38 800 prodejních futures kontraktů (120,7 tuny) na zlato za téměř 5 miliard
dolarů bylo hozeno na trh během osmi minut. Před 5 lety by takový objem futures poslal cenu zlata
dolů o více než 50 dolarů. Tentokrát to bylo jen něco přes 10 dolarů.
Prodejte tedy 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. Nevíme, zda se dočkáme zmiňované ceny zlata kolem 13 000 dolarů za unci, ale po
ukončení manipulace bude rozhodně několikanásobkem ceny dnešní.

Inspirujte se tím, co dělá největší hedgeový fond Bridgewater pod vedením legendárního investora
Raye Dalia, který navýšil v posledním čtvrtletí svou expozici ve zlatě o 575 %.

P. S.: Přijdou-li Vám prezentované informace přínosné, podělte se o ně se svými známými.

