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Předmluva k doplněnému vydání.
Poslední tři léta byla význačným mezníkem v národohospodářském vývoji celého světa.
Vysoká konjunktura průmyslová podmíněná značnou konsumpcí, která byla přirozená po válce v
době, kdy zásoby konsumpčního zboží klesly, hleděla zvýšiti trvale spotřebu tak, aby stačila na stále
zvyšovaný koeficient výrobní. Heslo: „Vyšší standard of life“ stalo se vůdčí ideou v USA a
odtamtud se šířilo do všech států, pokud tomu přirozené podmínky vyhovovaly. Výroba ta
samozřejmě potřebovala značných částek na financování, ať již jde o přímé financování
jednotlivých průmyslových podniků vydáním akcií či pevně súročitelných titrů, či nepřímým
financováním bankami a jinými peněžními ústavy. Zajímavo jest, že národní úspory, jež můžeme
posouditi z výše vkladů, rostly mnohem rychleji nežli výroba. Porovnáváme-li indexy výroby a
úspor po celém světě (základ indexu 100 v r. 1914) tu v r. 1929 vidíme index výrobní 130,5 proti
indexu vkladů 233,4. Jest ku podivu, že Spojené Státy měly příznivější index t. j. 124,5 pro výrobu a
156,- pro vklady. Následek tohoto zjevu - přeexponování úvěru pro investice, jichž nemohlo býti
plně využito pro výrobu, ježto výroba se musí říditi konsumpcí a ta se nedala vyhnati v celém světě
tak vysoko jako na př. v USA, Anglii, Německu atd.
Politické a hospodářské poruchy některých států snížily konsumpcí na nejnižší možnou míru,
což se odráželo v produkci hlavních světových výrobních celků a tím i ve spotřebě těchto států, které
jinak by nebyly dotčeny. Bursa jest zrcadlem hospodářského života a celý tento hospodářský
přerod, který můžeme sledovati od r. 1929, zrcadlil se v kursovém vývoji všech význačných burs, v
prvé řadě na burse newyorkské. Pro nás samozřejmě má největší význam bursa pražská a proto k
doplňku, v kterém jsem měl v úmyslu zabývati se bursou a peněžním trhem americkým, připojil jsem
i několik článků o burse pražské.
Nelze v rámci tohoto doplňku k mé původní knize „Bursa, bursovní obchody a spekulace“
podati obraz celého finančního koloběhu amerického, proto omezil jsem se na věci nejvýznamnější
a najmě na ty, jež jsou odlišné od našich. Škoda, že náš omezený trh knižní nedovoluje, aby o
americkém finančnictví byla uveřejněna souborná kniha. Metody americké toho zasluhují, což
dokazují sta a sta studentů všech národů, kteří spějí do New-Yorku co k Mecce finančnictví, byť i
methody americké nebyly vždy upotřebitelné v jiných státech.

Ing. Vlad. J. Paulat.

V New-Yorku v březnu 1931.
V Praze v září 1931.

www.securityprinting.org

2

Ing. Vlad. J. Pulat: Finančnictví a bursy v New-Yorku a vývoj Pražské bursy v posledních letech.

Část I.

Peněžní trh a bursy ve Spojených státech.
Trh cenných papírů.
Spojené Státy s národním bohatstvím kol $ 390 miliard, národním důchodem přes $ 90
miliard a úsporami as $ 15 miliard ročně, skýtají význačné pole působnosti pro distribuci cenných
papírů. Tato okolnost byla příčinou, že Spojené Státy mají tak dobře fungující trh cennými papíry a
peněžní trh vůbec. Na jedné straně jsou střádalové a kapitálově silní jedinci, již nemají pro
nahromaděné kapitály použití, na druhé straně jsou pak podniky a státní hospodářství, jež potřebují
peněz. Jak známo, súčastnila se Severoamerická Unie financování zahraničních podniků a cizích
států.
Jako u nás, tak i v USA, není linie mezi střádalem a podnikatelem přímá, nýbrž jest zde celá
řada činitelů, kteří působí v roli „sprostředkovatelů“. V Americe jsou to hlavně:
emisní ústavy bankovní, ať již jsou to bankéřské firmy typu Morganova, Dillonova atd. či
emisní a bursovní afilace bank jako Guaranty Co., National City Co., atd. význačných amerických
bank, jež tyto obchody nesmějí provozovati;
ústavy kupující cenné papíry pro svou klientelu k uložení: Spořitelny, spořitelní oddělení
komerčních bank, „investment trusts“, „trust companies“ (společnosti provádějící svěřenské
obchody) a hypoteční banky;
ústavy kupující papíry pro sebe jestliže v nich ukládají samy na svou zodpovědnost
přebytky: pojišťovny, komerční banky, dobročinné instituce a některé obchodní korporace.
Emise jeví se podle toho, zdali jest deprese či konjunktura. V době konjunktury cifry
emisní jsou značně vysoké, kdežto v době deprese klesají. Mimo to jest i značný rozdíl ve struktuře
emisí, ježto v době konjunktury více jsou na odbyt akcie, zejména kmenové, kdežto v době krise
spíše obligace a státní dluhopisy, nanejvýše přednostní akcie zejména podniků všeužitečných
(elektrárny, plynárny, telegrafní a telefonní, dopravní společnosti kromě železnic).
V posledních letech emisní ruch na newyorkském trhu vykazoval tyto obraty: (v mil. $)
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A. Soukromé podnikání
a) Spojené Státy:
Dlouhodobé ukládací cenné papíry
Krátkodobé pokladniční poukázky
Prioritní akcie
Kmenové akcie
b) Kanada:
Dlouhodobé ukládací cenné papíry 1)
Přednostní akcie
Kmenové akcie
c) Ostatní cizina:
Dlouhodobé ukládací cenné papíry
Krátkodobé pokladniční poukázky
Přednostní akcie
Kmenové akcie
Soukromé podnikání celkem
B. Emise veřejných korporací
Státní a municipální v USA
Státní a municipální v Kanadě
Státní a municipální v ostatní cizině 2)
Celkem veřejnoprávní emise
Celkové emise
1)
2)

1930

1929

1928

1927

2.810
630
421
1.105

2.369
251
1.695
5.062

3.174
265
1.377
2.094

4.466
302
1.054
683

266
13
19

285.5
10.4
18.2

221.2
52
9

245
17
2

178
31
10
5.473

187
12
104
32
10.026

521
10
14
60
7.818

480
51
16
7.319

1.573.5
138
492.3
2.203.8
7.676

1.431
62
73
1.566
11.592

1.415
38
657.2
2.110.2
9.992

1.510
135.3
790
2.435.3
9.933

Zahrnuje i nepatrnou částku krátkodobých poukázek.
Včetně emisí pro americké „državy“.

Ve Spojených Státech rozeznáváme hlavně 4 druhy podnikání, jež v poslední době
vykazovaly tento procentní poměr mezi kmenovými akciemi na jedné a „bonds“ a prioritními
akciemi na druhé straně.
Podniky všeužitečné
Železnice
Průmyslové podniky
Podniky distribuční, najmě chain stores

Kmenové akcie:
42.2 %
52.6 %
79.7 %
83.4 %

Bonds a prioritní akcie:
57.8 %
47.4 %
20.3 %
16.6 %

Z tohoto pořadí jest zřejmá stabilita výtěžků jednotlivých skupin. Za nejstabilnější akcie se
považují akcie skupiny všeužitečných podniků, za nejpohyblivější akcie podniků distribučních,
proto % akcií je u nich nejvyšší.

Emisní ústavy bankovní.
Dnes můžeme je rozděliti do dvou skupin:
soukromé domy bankéřské,
emisní a bursovní afilace obchodních bank.
Typ druhý jest novějšího data, vlastně teprve z druhé dekády XX. století, ale v poslední
době významnější nežli soukromé domy bankovní. Vynikají nad ně jednak vedením, ježto mohou
zaplatiti velmi dobře i vynikající odborníky, kdežto soukromé domy spíše trpí rodinným
„zatížením“, když firma se dědí a pod., jednak výbornou organisací prodejní po celém soustátí.
www.securityprinting.org
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Teoreticky se dělí na velkoobchodníky, sprostředkovatele a distributory-detailisty, resp.
v anglické terminologii: Wholesalers, dealers a retailers; prakticky mnohé ústavy provádějí všecky
druhy obchodů. Dnes můžeme mluviti pouze o 2 domech, zabývajících se velkoobchodem cennými
papíry bez detailní distribuce a to: J. P. Morgan & Co. a Kuhn, Loeb & Co. Ostatní podniky,
zejména bankovní afilace, vybudovaly hustou síť prodejen po celých Spojených Státech, ba mnohé
mají i filiálky v cizině. Na př. National City Company, afilace druhé největší banky ve Spojených
Státech, má filiálky ve 47 největších městech Unie, tedy skoro v každém městě se 100.000
obyvateli, a mimo to v Montrealu, Torontu v Kanadě, Londýně a Manchestru v Anglii, Amsterdamu
v Holandsku, Ženevě ve Švýcarech, Tokiu v Japonsku a Shanghai v Číně. Guaranty Company má
filiálky v hlavních městech Spojených Států a Evropy. V poslední době nastávají fuse či zájmová
společenství, jako mezi domy: Brown Brothers & Co., a skupinou Harrimanovou a mezi afilací
Chasebanky - Chase Securities Corporation a Harris, Forbes & Co.
Skoro každý měsíc tyto domy vydávají zprávy o tom, kolik umístily na trhu jakožto gerenti
jednotlivých syndikátů, a kolik prodaly v drobném či převzaly na svůj účet. Statistika za r. 1927 a
1930 nám udává tato čísla: (v mil. dolarů co gerenti a participanti)
J. P. Morgan & Co.
Harris, Forbes & Co.
National City Co.
Guaranty Co.
Chase Securities Corp.1)
Lee, Higginson, & Co.
Kuhn, Loeb & Co.
1)

1927
502.6
1.357.4
1.590.3
1.213.4
762.5
1.278.5
444.6

1930 (10 měsíců)
676.3
1.418.6
1.220.5
1.074.4
903.7 1)
852,672.6

Včetně Equitable Trust Co, s kterou fusovala v r. 1930.

Z tohoto přehledu vidíte nejvýznačnější emisní a bursovní domy. Dnes převládají při
distribuci afilace velkých bank, ježto jsou lépe vybaveny, opírajíce se o široce rozvětvenou síť
filiálek a o rozsáhlou bankovní klientelu. J. P. Morgan a spol., nikdy nepůsobí co participant, nýbrž
vždy co gerent syndikátů. Naproti tomu Harris, Forbes & Co. a Lee, Higginson & Co. mají celou
řadu poboček po Spojených Státech a jsou angažovány hlavně v distribuci mezi lidem. Ze
specialistů sluší uvésti: Bonbright & Co. jež jest jedním z největších „speciálních“ domů a
koncentruje se na podniky všeužitečné (public utilities). The Union Trust Co. of Pittsburgh těží
příznivě z toho, že patří do sféry Mellonovy, který finančně ovládá či kontroluje význačné procento
podniků zejména železářských v západní Pennsylvanii a First National Old Colony v Bostonu opírá
se o finančně silnou skupinu First National Bank.
Některé emisní domy specialisují se pouze na ukládací cenné papíry, jiné opět na akcie,
některé pouze na t. zv. „legals“, t. j. papíry hodící se k investicím svěřenských společností,
spořitelen a pojišťoven a řadící se významem našim papírům požívajícím pupilární jistoty. Pak jest
specialisace podle druhů „bonds“ na př. podniků všeužitečných, průmyslových a pod. Tendence
dnes směřuje však k universálním emisním domům, jež mohou široké klientele posloužiti
„pestrým“ seznamem cenných papírů, zahrnujícím co možná nejvíce titrů. Jest to zejména od té
doby, co američtí střádalové jsou systematicky „spracováváni“ armádou zástupců bankovních domů
(salesmen).
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Organisace investičních a emisních domů.
V hlavních rysech vidíme u každého domu tato oddělení:
1. Nákupní se zahraniční sekcí.
2. Prodej ve velkém.
3. Obchodování s cennými papíry.
4. Oddělení manipulační, zahrnující korespondenci a účetnictví.
5. Statistické a studijní oddělení.
Podle toho jest též organisováno vedení a největší péče se věnuje oddělení nákupnímu a
prodejnímu. V čele každého oddělení stojí obvykle více-president, resp. jest jich koordinováno
několik. Koupi cenných papírů (emisím) za účelem distribuce věnuje se největší péče, ježto dlužno
koupiti tolik, kolik jest v dané době potřeba klientely bankéře.
Nákupní oddělení by odpovídalo asi našemu pojmu „emisní“, ježto právně sice „kupuje“
ony papíry od firmy, či korporace, jež potřebuje peněz a proto emituje cenné papíry, ale vlastně je
dává často tisknouti emisní dům, resp. trustee, (t. j. banka, resp. trust company) který se s právního
hlediska stará o kontrolu oběhu oněch papírů.
Jde o to, zda bankéř jest gerentem či pouze účastníkem v dotčeném syndikátu, ježto gerent
má mnohem větší zodpovědnost jak vůči účastníkům, tak i vůči veřejnosti, najmě peněžnímu trhu.
Gerent musí rozhodnouti a určiti, jak dalece může jíti, jak vysoký úvěr může žadateli povoliti, jako
se to děje v komerčních bankách, když obchodník žádá o vymezení hranice úvěru.
Kdo nezná amerických poměrů, ten by se podivil, jak přesně jsou tato nákupní oddělení
informována o poměrech v jednotlivých podnicích, jednotlivých odvětvích podnikatelských a
konečně pak i o celých státech, zejména o cizině. Pracují ruku v ruce s odděleními statistickými a
studijními. Rozhodnutí o tom, zda nabízená emise se provede či nikoli, záleží na t. zv. „Investment
committee“, (výbor pro investice) jež basíruje na spoustě informací, statistického materiálu
dodaného dotčenou společností či korporací, přezkoušeného statistickým oddělením, odborníkyinženýry a veřejnými revisory (account-ants). Bankéřské domy umísťující emise, žádají často jedno
či dvě křesla ve správní radě dotčeného podniku, aby si zajistily kontrolu pro futuro. Jestliže tato
kontrola provádí se důsledně, tu investor má jakousi záruku, že bankéř, který podniku sehnal peníze
vydáním cenných papírů, ví, co se v podniku děje. Mnohé domy vytvořily si tak tradici, ježto
emitovaly cenné papíry, v nichž se investor takřka nikdy nezklamal.

Oddělení distribuční.
Obstarává, jak již zmíněno, prodej ve velkém a činí oferty („bids“) svým korespondentům
nejen po celém soustátí, ale i v cizině. Nejčastěji děje se to telefonicky, telegraficky a někdy i
písemně. Lhůty k vyjádření jsou obvykle velmi krátké a příjemce zprávy musí se brzy rozhodnouti,
zdali se emise súčastní či nikoli. V dotčené zprávě uvádí se jednotlivé podmínky a detaily emise
jako na př. produkce dotčené společnosti, vývoj v posledních letech, finanční posice a to i v
telegramech. Tito sprostředkovatelé (dealers) dostávají obvykle polovici emisní odměny, která se
pohybuje od 2-5 bodů.

Oddělení prodejní.
Obstarává drobný prodej prostřednictvím prodavačů cenných papírů (salesmen), a to nejen
po venkově, ale i v metropolitním okruhu newyorkském. Některé velké domy mají až 500
prodavačů, malé přirozeně jen několik. Některé venkovské filiálky (Chicago, San-Francisco atd.)
mívají jich 20-30. Každý prodavač má již okruh své klientely, kterou stále rozšiřuje a hledí doplniti.
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Posice této klientely stále kontroluje a navrhuje, kterých papírů by se jednotliví klienti měli zbýti a
které by měli opětně koupiti. Záleží na obratnosti prodavače, jak dalece umí klienta pohnouti, aby s
bankovním domem prováděl transakce trvale a aby vykazoval stálé obraty.
Prodavači cenných papírů jsou velmi dobře placeni a dříve nežli přijdou do „bitevního“
pole, musí prodělati tuhý „výcvik“ ve škole, ve které přednáší staří „vysloužilci“, kteří obvykle již
nejsou více prodavači, nýbrž řediteli jednotlivých prodejních distriktů či filiálek. Prodavači musí
býti vycvičeni tak, aby uměli lámati odpor kupujícího publika, na což existuje takřka celá literatura
jak na prodej cenných papírů, tak i jakéhokoli jiného zboží. Zde dlužno uměti bojovati s psychologií
lidí a prodavač musí věděti, na kterou stránku záliby kupujícího má „uhoditi“, aby koupil buď akcii,
či tuzemskou obligaci nebo zahraniční titry.
Velké emisní domy vydávají zpravidla denně seznamy cenných papírů, jež převzaly na
pevný účet k rozprodeji a ceny, za něž je prodavači mají prodávati, při čemž se stanoví provise,
obyčejně v počtu bodů, kteru prodavači mohou obdržeti. Mimoto požívají ovšem prodavači
menšího základního platu, ač jsou i případy, že prodavači pracují na „commission-basis“. Některé
domy podmiňují výplatu provise (mimo pevný plat) určitým minimálním obratem týdně či měsíčně.
Seznamy cenných papírů se skoro denně mění a to jednak škrtnutím těch papírů, jichž zásoba k
prodeji jest vyčerpána a přidáváním nových titrů, jež byly právě vydány. Mimoto prodavači
dostávají zpravidla týdně seznamy osob, jež docílily největšího obratu, aby jeden každý byl
povzbuzen ve své práci.
Práci prodejního oddělení povzbuzuje oddělení propagační, které vydává jak v novinách, tak
i jinak tiskem zprávy o nových emisích, jich podmínkách a bližších informacích o účelu dotčené
emise.
Oddělení pro obchodování cennými papíry, podobá se svou strukturou, jakož i účelem,
našim bursovním oddělením. Kupuje a prodává na příkaz klientely a to prostřednictvím brokerů,
kteří jedině jsou oprávněni obchodovati na newyorkských bursách. Koupě a prodeje pro klientelu
dějí se zcela zdarma, ovšem jen pro klientelu, které se nabízejí cenné papíry při emisích a jež tak
musí rekompensovati emisní dům za tuto jeho práci. V tomto oddělení obstarává se „výměna“
cenných papírů, jestliže klient hledí jedny papíry prodati a druhé namísto nich koupiti. Vedou se
posice jednotlivých emisí, které dotčený emisní dům obstarával, neb jichž se súčastnil a podle toho
se prodává z vlastních „zásob“ resp. zbytek dokoupí se na trhu t. j. u brokerů.
Pro nás má nesmírný význam zahraniční sekce nákupního oddělení, neboť ta provádí
všecky emise pro zahraničí, tedy i naše emise. Dnes snad dočasně uchýlili jsme se do Francie pro
novou konversní půjčku, ale americký trh bude míti vždy mnohem větší význam nežli má kterýkoli
jiný trh na světě. Půjčky ty dělí se podle osoby dlužníka: státní, municipální a podobných
veřejnoprávních korporací a půjčky soukromé, hlavně pro průmyslové podniky.
Jestliže jde o zápůjčku státní, tedy se žádají, resp. zkoumají tyto detaily:
1. Jak vysokou půjčku dlužník žádá.
2. Účel půjčky.
3. Jak půjčka bude zajištěna (nejčastěji výnosem cel, daní a poplatků u slabších
dlužníků, jejž někdy kontroluje zástupce věřitelského státu, resp. emisní banky).
4. Výměr plošný dotčeného státu a obyvatelstvo podle zaměstnání.
5. Hlavní produkty, které dotčená země vyrábí, kolik z nich spotřebuje a kolik
vyváží, dále minerální bohatství a jiné přírodní zdroje.
6. Příjmy a výdaje státní v posledních letech a v 10-letém průměru.
7. Budgety a úhrn přebytků či deficitů za poslední léta.
8. Zahraniční obchod v posledních letech, cifry exportu a importu v jednotlivých
letech.
9. Měna a měnové poměry v poslední době.
Zápůjčky městské mají podobná ustanovení 1-3, počet obyvatel, hlavní zaměstnání
obyvatel, významné industrie a úhrnná aktiva a pasiva. Dále čistý příjem a výdaje. U německých
měst uvádělo se též zatížení na základě Youngova plánu.
www.securityprinting.org
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Když jde o zápůjčku pro průmyslový podnik, tu emisní ústav analysuje údaje, týkající se
nákupu surovin a pomocných látek, výroby a výrobního procesu, prodeje a prodejních metod,
účtování a statistiky a finanční stav. Analysuje se nejen jedna firma či jeden podnik, ale celá řada a
výsledky se porovnávají. Experti pak již mají některé údaje pohromadě z předešlých let či měsíců a
po rozboru podmínek podniku, o nějž jde, ihned vědí, jak dalece požadované financování jest
přiměřené a doporučení hodné.
Emise pro zahraniční účet činily v posledních letech na newyorském trhu:
Rok
1914
1916
1918
1920
1922
1924
1926
1928
1929
1930

Mil. dol.
44.7
1.159.6
23.5
603,863,1.217.2
1.288.5
1.489.4
705.8
1.087.6

Celkově zapůjčily Spojené Státy ostatnímu světu asi 17 miliard dolarů od války. Z toho
připadlo na jednotlivé světadíly:
Evropu $ 4.500 mil., Kanadu $ 3.300 mil., Mexico a Již. Ameriku $ 5.500 mil.,
Afriku, Australii a Asii celkem $ 3.600 mil. Z Evropy stojí na prvém místě Německo s $
1.108 mil., pak Francie $ 343.6, Itálie $ 287 mil. a Belgie $ 222 mil. (pokud lze souditi z
úhrnů dotčených papírů kótovaných na oficielní burse v New Yorku.)
Další sekcí v nákupním oddělení jest sekce syndikátní, jež obstarává práci spojenou s
organisací syndikátů jednotlivých emisních domů při rozprodeji cenných papírů ve velkém.
Jako v Evropě a najmě v centrální Evropě banky pronikají do průmyslu a ovládají jej tu
menší, tam větší měrou; tak i ve Spojených Státech majetek „rodinný“ poznenáhlu přechází na
banky. Typickým příkladem jsou firmy: General Motors, Armour & Co (konservy a maso v
Chicagu), dráha New York Central atd.
Studijní oddělení hraje jak v investment trusts, tak i financujících společnostech primérní
roli. Jak jsem se již prve zmínil, žádný emisní ústav či dům neposkytne své firmy k emisi nových
titrů, jestliže nemá přesné zprávy o podniku či korporaci, pro které emise má býti provedena. Na
jednotlivá odvětví hospodářského podnikání mají emisní domy experty, kteří se zabývají
analysou podniků či společností dotčeného odvětví. V tomto oddělení vypracuje se cirkulář, který
se při nastalé emisi rozesílá všem interesentům, uveřejňuje v novinách a výtah kabeluje vzdáleným
či zahraničním distributorům či investorům.
Statistická a studijní služba jest opěrnou basí pro prodejní oddělení, neboť stále kontroluje,
analysuje a udává kursový vývoj všech cenných papírů, na nichž jest dotčený emisní dům
interesován.
Mimoto studijní oddělení pracuje pro bankovní klientelu a dává jí dobrozdání o
jednotlivých papírech. Někdy se toto oddělení zove „Investment service“. V mnohých případech
zasílají klienti emisnímu domu celé své depot k prozkoumání a ten jim pak sdělí, které papíry sluší
podržeti a které při kursovém zotavení odprodati. Zároveň jim navrhuje, které papíry si má koupiti,
při čemž samozřejmě upozorňuje na ony titry, jež sám vede. V dobách silných kursovních výchvěvů
má toto oddělení jistě mnoho práce, jak jsem sám zkusil v době svého pobytu v New Yorku v r.
1930.
Oddělení manipulační zahrnují hlavně korespondenci, účetnictví, adresografy, stenografická
a poštovní oddělení, jichž organisace a práce nespadá ovšem v rámec tohoto pojednání.
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Investment trusts ve Spojených Státech.
Investment trusty vznikly v Americe za tím účelem, aby usnadňovaly vhodné uložení
kapitálu širokému kruhu zájemců-investorů, kterým se buďto nedostává času nebo schopností,
aby sami mohli voliti vhodné papíry k uložení. Základní forma koupě velikého počtu cenných
papírů jak ukládacích tak i spekulačních, čímž risiko spekulační se značně zmenšuje, neboť se
rozloží. Podobají se „holdingovým“ společnostem, od nichž se liší tím, že holding companies
kupují pouze akcie průmyslových, obchodních a j. společností, jichž nepoužívají k uložení peněz,
nýbrž na jichž podkladě vydávají akcie holdingové společnosti. Důvod holdingových společností
jest ovládnutí určité skupiny či snaha koncentrační, kdežto účel investment trustů jest jen a jen
zajištění určitého důchodu, tedy podpora investorů.
Všeobecně vzato, lze činnost investment trustů shrnouti:
1. Opatrovati majetek svěřený jim investorem, starati se o vhodné uložení a pokud
možno zhodnotiti uložené vklady.
2. Získávati prostředky průmyslu, všeužitečným podnikům, obchodu, dopravě a
jinému podnikání tak, že investující společnost kupuje akcie a jiné podíly kmenového
kapitálu, akumuluje je a na základě jich vydává jakési své super-akcie či bonds (obligace).
Kolébkou těchto finančních společností není Severoamerická Unie nýbrž Anglie, kde první
ústav tohoto druhu vznikl již r. 1863. V Unii byl první investment trust založen r. 1889, do války
bylo jich však pouze 5, do r. 1921 pouze 11. Rok 1921 a ještě lépe řečeno r. 1924 jest důležitým
mezníkem ve vývoji těchto finančních útvarů.
Vývoj těchto finančních podniků děl se v těchto etapách:
Od r. 1889-1923
R. 1924
R. 1925
R. 1926
R. 1927
R. 1928
R. 1929
R. 1930

založeno 18
založeno 17
založeno 26
založeno 26
založeno 91
založeno 100
založeno 210
založeno 250

Hodnota investovaného kapitálu obnášela na počátku r. 1924 $ 15 mil., na konci téhož roku
již $ 75 mil., na konci r. 1926 pak $ 300 mil., v polovici roku 1928 $ 1.200 mil. a nyní kol $ 3.600
mil., při čemž v r. 1929 bylo emitováno nových titrů za $ 2.224 mil.
Investment trusts liší se podle toho, jak s uloženými u nich penězi nakládají, t. j. jakým
způsobem a v jakých cenných papírech je ukládají. Užívá se ponejvíce názvů anglických:
1. Fixed trusts, mající v portfoliu předem určené cenné papíry, jež se neprodávají a k
nimž se nové nekupují,
2. Limited management trust spravující cenné papíry, jež vedení může měniti, je-li
třeba,
3. General management trust, kde se portfolio mění podle stavu trhu tak, aby
vynášelo co nejvíce,
4. Trading companies s investicemi obvykle krátkodobými podle stavu trhu, čili
ústavy založené na využitkování konjunktury,
5. Holding companies, které sem vlastně nepatří z důvodů shora uvedených.
Fixed trusts dokazují, že uložení v určitých, vybraných cenných papírech, jež k uložení jsou
zvoleny jednou pro vždy, jest nejlepší, ježto tím se dosáhne nejvýše možného rozložení risika na
velký počet prvotřídních cenných papírů. Teorie jest, že takové papíry musí „per saldo“ vykázati
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určité zhodnocení bez ohledu na současnou konjunkturu či stav bursy. Tyto trusty klidně odpočívají
v dobách „bouřlivých“, kdy kursy klesají či opět horečně stoupají.
Každá akcie či podílní list takového „fixed trust-u“ kryje tedy určitý zlomek neměnícího se
portfolia.
Na př. Fixed investment trust B. S. I. měl v tresorech:
50 akcií spol. B v ceně $ 5.500
20 akcií spol. C v ceně $ 2.400
80 akcií spol. D v ceně $ 3.200
100 akcií spol. E v ceně $ 1.500
60 akcií spol. F v ceně $ 3.600
Celkem 310 akcií
v ceně $ 16.200
Aby se i nejširší publikum mohlo súčastniti spekulace, resp. investorské činnosti vydávají se
podíly investment trustů v malých částkách. Proto i v tomto případě bylo oněch podílů vydáno
1200.
Cena jednoho podílu byla by tedy 16.200:1200 = 13.50.
Jelikož však s tiskem nových certifikátů, prodejem titrů, službou bankovní (bank působících
co trustee a registrar) jsou spojeny značné výlohy, jest emisní cena dotčených podílů o 10-20 %
vyšší nežli jejich matematická cena. V našem případě tedy na př.
$ 13.50 plus 15 %
$ 2.03, tedy celkem
$ 15.53
Samozřejmě, že cena závisí též na současné bursovní situaci a bylo příznačným zjevem, že v
době konjunktury ceny těchto akcií byly daleko vyšší nežli cena matematického podílu, kdežto v
době bursovní depresse cena podílu na burse klesla pod tuto úroveň zejména u trustů s měnícím se
portfoliem.
Limited management trust jest po mém soudě nejlepší typ těchto finančních společností,
ježto má sice depot cenných papírů pokud možno stálého rázu, ale vedení má možnost doplniti
depot či některých papírů se zbýti v tom případě, když situace bursovní toho vyžaduje. Někdy se
stává, že vedení jest omezeno a jsou mu předepsány určité druhy cenných papírů. Na př. jest
předepsáno, že 40 % musí býti uloženo v kmenových akciích a zbytek rovným dílem v přednostních
akciích a ukladačkách. Rozvrstvení jde někdy do extrémů, žádá se třeba investování ve 300-400
různých podnicích a to nejen amerických, ale i zahraničních. Jestliže v době hrozící kursovní
derouty vedení jest nuceno prodati část cenných papírů, nabývá tím likvidních prostředků, jichž
používá k zápůjčkám dohodcům (brokerům) či jinak na peněžním trhu ať již přímo, či
prostřednictvím bank. Někdy se stává, že podnik si musí vypůjčiti přechodně na vhodné investice a
výpůjčky ty pak kryje z výnosů prodejů nových podílů. Investice počátečné, prodeje a pak zase
reinvestice, dějí se dle podmínek smlouvy, kterou uzavírají majitelé podílů (akcionáři) s vedením
podniku.
General management trust, či full discretionery trust, má plnou možnost uplatnění
bursovních schopností vedoucích orgánů, které jsou zmocněny kupovati a prodávati cenné papíry
kdykoli to za vhodné uznají. Mají neomezené pole působnosti a možnost značných výdělků, ale i
ztrát. V době konjunktury šly jejich akcie značně do výše, v době deprese mnohé se zcela zhroutily.
Na těchto investment trustech se konjunktura či deprese plně „vybíjí“ a jest zapotřebí nejen znalosti
bursy, ale i celého národohospodářského koloběhu, aby vedoucí orgány vyhnuly se ztrátám. Není
sporu o tom, že pokles hodnoty cenných papírů kótovaných na obou newyorkských bursách v době
od října 1929 do konce r. 1930, celkem kol 50 miliard dolarů, musil se projeviti na kursové hodnotě
podílů tohoto druhu investment trustu.
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V posledním „normálním“ roce 1928 docílilo 85 trustů tohoto druhu 25 % zisku na kapitále
$ 500 mil. Z toho připadalo 11 % na důchod z investovaného kapitálu a prodejů cenných papírů a
zbytek na „zhodnocení“ titrů. Jest to jistě velmi pěkné vysvědčení pro ředitele investment trustů,
neboť v témže roce ukládací cenné papíry vykazovaly menší pokles kol 1-2 % a akcie průměrný
vzestup 18 %. Z důvodu „veřejného klidu“ nebyly uveřejněny cifry za léta 1929-30, ale jisto jest, že
hledě k znehodnocení akcií nastal silný pokles v poslední době, který plně „vyvážil“ příznivé
výsledky roku 1928.
Trading companies, nemají daleko do „corners“ a „rings“, neboť skupují akcie a bondy na
krátkou dobu, kdy se na nich dá nejvíce vydělat a opět prodávají, třeba i bianko, když se očekává
pokles. Jelikož mají úplně volnou ruku, tedy by neměly vůbec prodělat, ale prakse ukazuje, že i tyto
„nejpohyblivější“ společnosti trpěly kursovými deroutami na podzim r. 1929 a v prosinci 1930.
Průměrná ztráta akcií činila loni kol 27 % i u nejlepších společností.
Holding companies, nejsou investment trusty, jak již řečeno. Spojují ideu investorskou s
kontrolou a řízením určitých podniků, najmě celých group. Čisté holding companies věnují se
pouze určité industrii, na př. American Telephone & Telegraph Co., spolu s afilacemi, dnes největší
společnost na světě s kapitály $ 4.228 mil. mající akcie všech společností telefonických a
telegrafických pokud používají Bell Systému, United States Stel Corporation s kapitálem kol $
2.500 mil. sdružuje celou sérii ocelářských a železářských podniků, vlastněných dříve Garym,
Carnegiem, Farrellem atd., General Motors s kapitálem kol $ 1.250 mil. celkem a sdružujícím kol
40 afilovaných společností kromě stejnojmenných společností v Kanadě, Anglii, Japanu, Švédsku,
Egyptě, Francii, Německu, N. Zealandu, Španělsku a j. Dále jest v USA nesčetné množství
holdingových společností podniků všeužitečných „public utilities“, z nichž dlužno uvésti:
Associated Gas & Electric, American Gas & Electric Co., American Water Works & Electric Co.,
Cities Service, Commonwealth & Southern Co., Electric Bond & Share Co., Midwest Utilities,
North American Co., Standard Gas & Electric, Stone & Webster, United Corporation, Utilities
Power & Light Co., Public Service of New Jersey, atd.
Pak jsou t. zv. financial holding companies, z nichž většina kontroluje komerční banky,
pojišťovny a investment trusty. Kontrolují však i jiná podnikání. Z nejznámějších dlužno jmenovati:
Marine Midland Group, vlastníci banky v New Yorku, Buffalo, Rochesteru atd., Transamerica
Corporation s celým „řetězem“ bank v New Yorku (Bank of America, N. A.) a San Franciscu a
Kalifornii vůbec (hlavně skupina Bank of America of California, N. T. & S. A.) a silnými účastmi v
průmyslových a dopravních podnicích v celkové hodnotě kol 2 miliard dolarů. Podobného typu jest
i společnost Goldman, Sachs Trading & Financial Corporation. Čistě průmyslového rázu jest
Selected Industries, Inc., kdežto v železnicích jest největším holdingem v USA the Alleghany
Corporation, kterou ovládají skupiny van Sweringen z Clevelandu a J. P. Morgan a spol. z New
Yorku. Působí jednak co general management trusts, jednak co emisní domy při nových emisích
cenných papírů, spadajících do jejich oboru.
Konečně sluší uvésti ještě t. zv. „Uniform trusts“, z nichž nejznámější jest Uniform Trust B
City Bank Farmers Trust Company, afilace National City Bank v New Yorku, obstarávající
svěřenské obchody. Byly založeny z toho důvodu, že v posledních letech nesmírně vzrostl počet
svěřenských majetků, jež vyžadují velmi komplikované správy, jestliže jsou uloženy, resp. mají býti
uloženy v cenných papírech. Proto některé „trust companies“ (svěřenské společnosti rázu naší
Zemské banky) utvořily tyto „uniform trusts“ a kupují různé cenné papíry podle toho, jak stoupají
svěřenské majetky, jež banka co správce sirotčích peněz, trustee, administrátor atd. spravuje.
Majitelé takových svěřenských peněz neb kurátoři kupují potom podíly dotčeného „Uniform
trustu“, jež jsou obvykle vydávány po $ 100,- či $ 1000,-. V tomto „uniform trustu“ promísí se
různorodé kapitály svěřenců a dotčená „trust company“ opět promísí různé druhy cenných papírů,
na základě jichž vydává podíly v zaokrouhlených částkách.
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Idea „Uniform trustu“ jest fedrována heslem: „Kapitálu $ 5000.- věnuje se tatáž péče jako $
5 mil.“. Papíry, v nichž jmění svěřené jest uloženo, jsou stále kontrolovány zvláštním výborem a to
minimálně jednou týdně, v době hospodářských pohybů častěji.
Zmíněný již Uniform trust City Bank Farmers Trust v New Yorku vykazoval na počátku r.
1930 toto složení:
Zahraniční cenné papíry
Tuzemské ukládačky
Přednostní akcie
Kmenové akcie
Bankovní akcie
Hotovost pokladní

Procento složení:
11,44
26,23
19,98
37,85
3,1
1,4

Výnos:
6,32 %
5,01 %
5,71 %
4,14 %
2,49 %
-

Průměrný výnos byl 4,89 %, což loni v Americe byl výnos velmi slušný.

Klasifikace investment trustů.
Z organisačního hlediska dělíme je ve dvě skupiny: „statutory“ a „contractual“.
„Statutory“ trust kupuje cenné papíry pro vlastní účet a vydává své vlastní akcie či
obligace a pak distribuje mezi jednotlivé investory. Název má podle toho, že poměr
společenský existuje podle ustanovení zákonně sepsaného aktu, platného pro každého, kdo
se chce státi účastníkem, tedy podmínky stanoví vedení.
„Contractual“ trust kupuje cenné papíry pro účet investičního fondu, jakožto
samostatné právnické jednotky, od investment trustu, resp. jeho vedení naprosto
neodvislého. Tento investiční fond jest vytvořen jen a jen pro účastníky, resp. podílníky
investment trustu, kteří nedostávají ani akcií ani obligací, nýbrž pouze podílní listy. Právní
poměr mezi účastníky a správou jest upraven smlouvou bilaterální, kdežto u statutory trusts
může se účastníkem státi každý, kdo vyhovuje ustanovení dotčeného aktu. Při statutory
trustu dostává podílník akcie či obligace v určité jmenovité hodnotě, nebo alespoň akcie bez
nominale sice, ale v určité likvidační či účtované hodnotě, kdežto při contractual trustu
každý podílník má určitý ideální podíl na celé podstatě.
Podle toho, v čem jsou peníze trustu uloženy, rozeznáváme:
General trusts, jež kupují akcie a obligace nejrůznějších společností.
Specializing trusts, jež se přesně specialisují na jednotlivá hospodářská odvětví:
kmenové akcie,
ukládací cenné papíry,
akcie bank a pojišťoven.
Mohou se i dále specialisovati a tak nacházíme trusts interesované pouze v
průmyslu olejářském, železnicích, podnicích všeužitečných, řetězových prodejnách a
pod.
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Složení některých amerických investment trustů.
Největším general fixed trustem jest North American Trust Shares, který započal svou
činnost dne 1. ledna 1929.
Hodnota akcií umístěných mezi investory, rostla takto:
v červenci 1929
v lednu 1930
v červenci 1930
v říjnu 1930
v lednu 1931

$ 10 mil.
$ 40 mil.
$ 100 mil.
$ 125 mil.
$ 150 mil.

V portfoliu této společnosti nacházejí se akcie těchto společností:
dráhy: Atchison, Topeka and Santa Fe, Canadian Pacific, Illinois Central, Louisville
& Nashville, New York Central, Pennsylvania, Southern Pacific a Union Pacific,
olejářské: Royal Dutch Co., Standard Oil Company (California, New York & New
Jersey) a Texas Corporation.
průmyslové: Am. Radiator & Standard Sanitary Corp., American Tobacco Co., E. I.
du Pont de Nemours & Co., Eastman Kodak Co. of. N. J., General Electric Co., IngersollRand Co., National Biscuit Co., Otis Elevator Co., United Fruit Co., United States Steel
Corp., Westinghouse Electric & Mfg. Co. a F. W. Wollworth Co.,
podniky všeužitečné: American Telephone & Telegraph Co., Consolidated Gas Co.
of New York a Western Union Telegraph Co.
O prodej těchto akcií stará se prodejní syndikát Distributiors Group, Inc., na němž jsou
zúčastněny všecky význačné bankéřské firmy Spojených Států. Jako trustee (správce cenných
papírů) funguje Guaranty Trust Company.
Význačným speciálním trustem investičním jest Chain Store Shareowners, Inc., která na
počátku r. 1931 nabízela akcie trustové s výnosem 5 %, při čemž zdůrazňovala, že dotčené
společnosti reinvestují ročně průměrně 5 % akc. kapitálu. 100 akcií investment trustu zahrnuje po 1
akcií následujících podniků:
obchody oděvnické: W. T. Grant Co., Lane Bryant, Inc., Lerner Stores Corp.,
Oppenheim, Collins & Co., Inc., J. C. Penney Co.;
drogistické závody: Drug Inc., Peoples Drug Stores, Walgreen Co.;
5 a 10c velkosklady1): F. & W. Grand Silver Stores Inc., S. S. Kresge Co., S. H.
Kress & Co., Mc Crory Stores Corp., J. J. Newberry Co., Neisner Bros., Inc. a F. W.
Woolworth Co.;
potravinářské obchody: American Stores Co., Dominion Stores Ltd., First National
Stores Inc., The Kroger Grocery & Baking Co., The Great Atlantic & Pacific Tea Co.,
Loblaw Groceterias Co., Ltd., MacMarr Stores Inc., National Tea Co., Daniel Reeves Inc. a
Safeway Stores, Inc.;
zasílatelské domy: Montgomery Ward & Co., Sears, Roebuck & Co.;
restaurační chain stores: Childs Co., Schrafft's, John R. Thompson Co., Waldorf
System Inc.;
sportovní zboží a automobilové součástky: A. G. Spalding & Bros., Western Auto
Supply Co.
Prodej těchto akcií obstarává firma Merril, Lynch & Co., New York.
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Investment trusts v době krise.
Záleželo velmi na složení portfolia, neboť „bonds“ nepodléhají tak kursové fluktuaci jako
akcie, najmě průmyslové. Investment trusts britského typu, jež mají 60 až 80 % kapitálu uloženo v
ukládacích cenných papírech a přednostních akciích, nikterak netrpěly, zato však investment trusts,
mající v portfoliu většinou akcie kmenové, ztratily někdy význačné částky. Rok 1930 byl pro ně
důkladnou lekcí. Na př. akcie General Public Service (většinou akcie všeužitečných podniků) klesly
z $ 27.97 na $ 12.65, American European Securities, vlastnící akcie jak amerických, tak i
evropských podniků, vykazují pokles cen akcií v téže době z $ 46.25 na $ 28.60.
Chyba byla v tom, že v r. 1929 před krachem, abnormální výtěžky společností, jejichž akcie
investment trusts kupovaly, byly považovány za kriterium kursové hodnoty, kdežto v době deprese
r. 1930 brala se hodnota likvidační za basi.
Management trusts ztratily většinou důvěru širokého publika, ježto podíly se v mnoha
případech znehodnotily, jak jsem shora uvedl. Zato akcie „fixed trusts“ šly spíše na odbyt, jak jsem
již na případě North American Trust shares doložil. Loni bylo celkově umístěno as za $ 400 mil.
těchto akcií, a nově bylo organisováno 100 společností. Zde se věří v budoucnost společností, jichž
akcie se kupují.
1)

Zahrnují i velkosklady s dražším zbožím, ovšem jen několika cen, ale historicky se zovou 5 a 10 centové.

Peněžní trh.
New York vybudoval si v posledních poválečných letech dobře fungující trh jak pro
zápůjčky krátkodobé, tak i dlouhodobé, ač ještě před vojnou byl takřka zaplaven cizími penězi.
Národ s národním důchodem kol $ 90 miliard ročně v posledních letech, vybudoval si
skvělou industrii s nejmožnějšími studijními odděleními a výzkumnými ústavy a přes značnou
potřebu ve vnitrozemí, byly Spojené Státy s to financovati jistou měrou cizinu. Při tom ovšem
procento emisí pro cizinu jest mnohem nižší než v jiných hlavních emisních státech, hlavně v
Anglii.
Celkově vzato lze činnost peněžního trhu zahrnouti do následujících kapitol:
1. trh denních peněz, kde hlavní roli hrají zápůjčky brokerské,
2. termínové zápůjčky založené hlavně cennými papíry,
3. trh bankovních akceptací,
4. trh krátkodobých komerčních papírů, hlavně směnek,
5. obchod státními pokladničními poukázkami,
6. zápůjčky „u přepážky“ (over-the-counter loans) regulérním klientům bankovním,
7. trh pro úvěr u centrální banky, ke kteréž se členské banky uchylují o zápůjčky na
cenné papíry a o diskont.
Denní peníze jsou obyčejně splatný po výpovědi věřitele či dlužníka ve 24 hodinách.
Nejsou-li vypovězeny, tedy se automaticky prodlužují, ovšem eventuelně za jiné sazby, neboť
teoreticky by se sazba měla měniti každý den. Jak na jiných místech zmíněno, jsou to hlavně
zápůjčky brokerské, které zde hrají prim, ač i jiné půjčky se vyskytují v tomto oboru, které nikterak
se neliší od půjček, jež vidíme u nás a v centrální Evropě vůbec, jestliže některá banka potřebuje
nutně peněz a na druhé straně jiné ústavy je mají.
Jak bude ještě zmíněno, kontrahují se na „money desk“ na burse a ráno v 11. hodin
prohlašuje se sazba pro prolongační půjčky (renewal rate) a kdo s ní není spokojen, může
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kontrahovati půjčku novou a starou vypověděti. Praktický předpoklad ovšem jest, že nová sazba jest
levnější. Pravidelně však obě sazby se rovnají. Sazba se řídí přirozeně zákonem nabídky a
poptávky.
Termínové zápůjčky podobají se celkově zápůjčkám předchozím, ale jsou vypověditelny
po uplynutí předem smluvené lhůty, kolísající v praksi mezi 30-180 dny. V době tísně peněžní jsou
obyčejně nižší, v době nadbytku peněz vyšší, nežli sazby za denní peníze. Mnohdy se stává, že
zápůjčky denní se konvertují na termínové a naopak. V New Yorku nemají praktického významu
tyto půjčky, jestliže sazba činí více nežli 6 %, poněvadž vyšší úrok se u těchto půjček pokládá za
lichvářský a jest jen dovolen při obnosech více nežli $ 5000,- a pakliže půjčky ty nejsou zajištěny
cennými papíry.
Bankovní akceptace, jsou jednou z nejvýznačnějších položek zahraničních obchodů
amerických bank.
Před válkou a ještě dlouho po válce dominovala v tomto obchodě Anglie, ale v posledních
letech nastává silný vzestup amerického obchodu a za r. 1929 vykazovala na př. Anglie zůstatek
akceptačních obchodů £ 215.2 mil., kdežto Spojené Státy $ 1.732 mil. Celkově činily akceptace v r.
1930 $ 8.955.6 mil., kdežto v r. 1929 $ 8.067.6 mil.
Předpokladem dobře fungujícího trhu akceptačního jest jednak dostatek bank, jež by byly
ochotny akceptační úvěry v potřebné míře poskytovati, jednak dostatek peněžních ústavů, jež by v
akceptovaných směnkách mohly investovati peníze, jichž na kratší dobu nepotřebují. Při tom nelze
se omezovati na místo, kde trh funguje, nýbrž musí to býti trh mezinárodního rázu. New York
vybudoval si po válce takovou posici, že oběma těmto podmínkám vyhovuje. Země oplývá volnými
prostředky, jež se centralisují v bankách a všecky význačnější banky jsou zařízeny na poskytování
akceptačního obchodu nejen v New Yorku, ale i ve větších provinciálních městech. Samozřejmě, že
tři největší banky newyorkské Chase National Bank, Guaranty Trust Company a National City
Bank, vedou. Význačný obchod akceptační má i afilace Bank of Manhattan, totiž The International
Acceptance Bank, a zbývající 2 banky z t. zv. americké BIG FIVE (velké pětky) Bank of America v
Kalifornii a Continental Illinois Bank and Trust Co. Chicago.
Americké akceptace se do jisté míry centralisují u Federal Reserve Banks, jichž jest v USA
12, a jež jak známo, zastávají úlohu našich centrálních resp. cedulových bank. A jen takové
akceptace mají význam pro celý peněžní trh, které vyhovují podmínkám stanoveným Federal
Reserve Boardem, jenž v zásadě má na mysli směnky obchodní a ne finanční. Americké federal
reserve banks eskontují akcepty prima bankovních domů, opatřené žirem podatele, pokud ten
podatel není členem Federal Reserve Systemu, jinak netřeba žira, znějící nejvýše na 90 dní a
vzniknuvší:
1. při financování amerického exportu a importu,
2. při financování pohybu zboží na americkém trhu,
3. při financování zboží, uloženého ve skladištích v U.S.A.
4. při financování pohybu zboží mezi dvěma zahraničními státy (na př. mezi
Československem a Ruskem),
5. při prolongačních obchodech devisových, kde cizozemským bankám jde o získání
dolarové devisy, kterou v pozdější době, kdy platební bilance jest příznivější, opět splatí.
V bankovních akceptacích investují pak peníze ty peněžní ústavy, jež peněz dočasně
nepotřebují a to nejen peněžní ústavy severoamerické, ale i zahraniční. Tak na př. na konci r. 1929 z
úhrnu akceptací per $ 1.732 mil. připadlo na cizozemské státy $ 891.l mil. Jsou to hlavně evropské
cedulové banky, jež tímto způsobem ukládaly v USA. své přebytky, které pro stabilisaci své měny
musí v Unii chovati.
Akceptačního úvěru používalo značnou měrou Německo, zejména při financování pohybu
zboží mezi dvěma zahraničními státy (Německem a jiným státem). Hledě k tomu, že již v r. 1929
bylo možno eskontovati zmíněné bankovní akcepty za 4½ %, v r. 1930 za 2 % a nyní dokonce za
www.securityprinting.org

15

Ing. Vlad. J. Pulat: Finančnictví a bursy v New-Yorku a vývoj Pražské bursy v posledních letech.

1½ %, ušetřilo tím Německo stamiliony na rozpětí úrokovém hledě k tomu, že diskontní sazba jest
od června 1931 v Německu na vzestupu a dosáhla i 15 % a dlouho byla 5 %. Jest jen litovati, že u
nás se dosud tento obchod nerozvinul takovou měrou, aby bylo pomoženo našemu exportnímu
průmyslu, který by tím získal velmi levného úvěru. Technika tohoto úvěru jest velmi snadná a může
ho získati každý exportér či importér tak, že požádá svou banku, aby mu v New Yorku zřídila
trasovací úvěr na dovoz či vývoz zboží. Jednotlivé partie, ať již koupené či prodané, doloží
směnkou, na které musí tuzemská banka potvrditi, že směnka ta jest podložena zahraniční transakcí
obchodní. Záleží zde na důvěře tuzemské banky v exportéra či importéra a americké banky v banku
evropskou.

Obchod směnečným materiálem.
Směnky jsou význačným papírem obchodním ve Spojených Státech a jde zde hlavně o dvojí
typ:
bankovní akcepty,
privátní akcepty.
Bankovní akcepty lze diskontovati za mnohem nižší sazby nežli papíry obchodní
(commercial papers), při čemž přirozeně bonita akceptanta hraje mnohem význačnější roli nežli
bonita akceptujícího bankéře při bankovních papírech. Diference mezi sazbou pro eskont
bankovních a privátních akceptací jest minimálně ½ %, někdy i 1 %.
Jsou to jednak směnky cizí (traty), jež vydává na př. dodavatel zboží na svého odběratele,
který je akceptuje, ale ještě větší měrou vlastní směnky (promissory notes) amerických
podnikatelů. Transakce ty provádějí se tak, že podnikatel, kterému nekonvenuje bankovní úvěr od
jeho lokálního bankéře, nebo který nemůže dosíci potřebného běžného úvěru od banky, obrátí se na
peněžní trh (open market). Sprostředkovatel jest buďto t. zv. commercial paper house (dům
obchodující komerčními papíry), nebo commercial paper broker (dohodce směnečný). V každém
případě se úvěrové risiko posuzuje stejně jako při obvyklém úvěru a podnik nesmí celkem vydati
více směnek, nežli jest jeho „line“ (úvěrový rámec), neboť sprostředkovatel musí uměti nejen
obchodní směnky koupiti, ale i prodati. Získává na rozdílu diskontní sazby, za které směnky kupuje
a pak dále reeskontuje u velkých bank či bankovních domů, jež v nich přechodně ukládají peníze. V
New Yorku jest prakse, že banka eskontující, vlastně reeskontující tyto papíry, má právo je dohodci
vrátiti do 10 dnů ode dne podání, jestliže bonita vydatele jí nevyhovuje.
Přesto, že sazba pro eskont těchto směnek jest vyšší nežli sazba pro bankovní akcepty, přece
jest pravidelně nižší, nežli běžná sazba ze zápůjček, jež banky klientele povolují.
Obchod státními pokladničními poukázkami (short term government securities, treasury
bonds atd.) jest sice někdy význačný svými obnosy, ale pro celkové bankovnictví nemá toho
významu, jako předcházející obchodní odvětví. Ministerstvo financí (treasury) vydává čas od času
tyto bonds, jež jsou obvykle nízko zúročitelné (na př. 3 %, když běžná sazba pro dlouhodobé papíry
státní jest 5 %), jestliže jednak potřebuje peněz a jednak trh oplývá volnými prostředky. Stává se
velmi často, že emise ty jsou mnohokráte přepsány (na př. červnová emise $ 800 mil. v r. 1931 byla
skoro 8krát přepsána). Jsou velmi výhodným papírem pro přechodné investice velkých bankéřských
domů a bank a v neposlední řadě i emisních bankovních afilací a trust companies.
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Běžné zápůjčky.
Zápůjčky ty asi odpovídají našim zápůjčkám v běžném úctě kontokorentním. Liší se od
nich diametrálně tím, že nemají dlouholetého charakteru, jak se v praksi stává u zápůjček
kontokorentních, které sice právně existují na půl roku, ale táhnou se v obměněné míře třeba po celá
desítiletí. Toho v USA není. Jestliže některá půjčka se příliš často renovuje, tu financující banka
poradí dotčenému podnikateli, aby na vznikající trvalé pasivní zůstatky dal si vydati krátkodobé či
dlouhodobé obligace nebo dokonce i akcie. Různorodost, která jest americkému financování vlastní,
tomu silně napomáhá. V Americe vidíme krátkodobé pokladniční poukázky, obligace průmyslové,
hypoteční zástavní listy, dluhopisy (debentures), prioritní akcie kumulativní a obyčejné, kmenové
akcie atd.
Podklad běžné zápůjčky tvoří úvěrová smlouva mezi dlužníkem a bankou, která jest obvykle
předtištěna a uzavírá se prostě tak, že ji dlužník podepíše. Jest velmi slavnostního, řekl bych,
historického obsahu, jichž účelem jest omeziti risiko banky měrou nejdokonalejší.
Jestliže zápůjčka jest zajištěna zbožím, tu zápůjčka se povoluje do 90 % hodnoty zboží,
někdy pouze 85 %, ba dokonce 75 %. Bance sluší vydati dokumenty, hlavně dopravní, a pojistku co
zástavu.

Newyorkské bursy.
Není sporu o tom, že newyorská oficielní bursa na cenné papíry jest největší bursou na
světě, neboť obraty jsou takřka minimálně 500.000 akcií denně, ale průměr jest kol 3 milionů kusů.
A byli dnové, na př. 29. října 1929, kdy bylo dosaženo obratu 16½ milionů akcií a i v slabém roce
1930 bylo dne 5. května dosaženo ročního rekordu 8.279.000 akcií. Celkově bylo v r. 1930
obchodováno 811 mil. akcií proti 1.125 mil. v r. 1929.
Počet členů jest omezen a činil na počátku r. 1930 1375 oproti 1100 v r. 1929. Jednají co
dohodci (brokers) nebo obchodníci na svůj účet, (dealers, Händler) drtivou většinu však mají
„brokers“. Počítá se, že v USA existuje kol 8000 brokerů, z nichž však většina provozuje obchod z
druhé ruky a nesúčastní se obchodování na burse.
Jestliže „broker“ má velikou firmu, nebo sám nechce seděti denně na burse, tu předává své
obchody k vyřízení t. zv. dvoudolarovým brokerům (two-dollar brokers), kteří mají jméno od toho,
že za 100 „dělaných“ akcií dostávali 2 dolary odměny, nyní však již $ 2.50. Dále tam jsou
„specialisti“, kteří obchodují pouze v některých cenných papírech ba dokonce pouze v jednom
papíru (na př. United States Steel Corp.) a zvláštní skupinu tvoří t. zv. „oddlot brokers“, kteří
obchodují v menších množstvích nežli v celých uzávěrkách po 100 kusech. Hledě k tomu, že
většina z 15 milionů amerických investorů jsou lidé kapitálově slabší, mají tito brokeři velmi pěkné
obraty. Získávají na diferenci ⅛ - ¼ bodu oproti běžným kursům, kterou při koupi odčítají a při
prodeji přičítají.
Bursa jest řízena „committee of governors“ v počtu 40, volených členstvem. Má moc
exekutivní a trestní proti členstvu, jež by nezachovávalo „constitution of the exchange“ (bursovní
regulativ). Pomocné výbory jsou: rozhodčí, pro provoz obchodní, pro přijímání nových členů, na
dodávku cenných papírů, pro kursy a provise, regulativ a financování.
Konečně jest to výbor pro stanovení kursů (Committee on Stock List) skládající se z 5 členů
(governors), jež doporoučí nové titry k zavedení či škrtnutí záznamu.
Jestliže některá společnost chce míti papíry kótovány na oficielní burse (New York Stock
Exchange) musí podati žádost, v níž sluší uvésti:
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1. informace, týkající se obchodů a chodu podniku,
2. výroční zprávy, obsahující účet rozvažný a účet ztrát a zisků,
3. jak mnoho akcií jest již umístěno, (žádá se minimální počet držitelů a to 100),
4. úhrnný počet vydaných a umístěných akcií,
5. průkaz o stabilitě podniku, zejména o stabilních výtěžcích.
Pravidelně se žádá, aby podnik několik roků již existoval a zkušební dobou jest doba, kterou
musí „ztráviti“ co člen neoficielních burs, hlavně Curb Market („trh pod okapem“) a over-thecounter market, odpovídající evropskému pojmu „soukromého trhu“ resp. snad neoficielní kulise či
exotům.
Curb market vznikl z trhů exotů po válce, kdy emise rostly měrou netušenou a bylo třeba
neregulovaný „over-the-counter“ trh centralisovati. Jak již jméno ukazuje, obchodovalo se dříve
všude, na chodbách bank, průmyslových podniků, pojišťoven, na ulici, ba i „pod okapem“ a dnes
tento neoficielní trh má k disposici krásnou budovu a pomocné úřady a zařízení za účelem
likvidace. Důvodů, proč akcie jsou obchodovány na této burse, jest celá řada. Z nich sluší uvésti:
1. podniky mají malý kapitál a tím i málo akcií,
2. akcie to jsou zjevně spekulativního rázu,
3. nechtějí platiti vysoké poplatky za kótování,
4. nechtějí publikovati informace o podniku, jež správa oficielní bursy vyžaduje co
předpoklad zavedení titrů na bursu,
5. když oficielní bursa žádá, aby určitý počet titrů byl již v oběhu, což se nejsnáze dá
provésti na Curb Exchange.
6. Dále Curb market působí, když jde o nové emise prozatímních titrů na akcie „when
issued“ (až budou hotovy) či když se akcie rozmělňují.
Jestliže firma zaplatí $ 25,- registračního poplatku, může žádati o zavedení a její kursy jsou
denně uváděny v kursovním lístku a novinách. Mimoto má zvláštní oddělení pro nekótované cenné
papíry (unlisted dept). Další bursou v New Yorku jest „unlisted department“ newyorkské plodinové
bursy (Produce Exchange) zalozený r. 1928, který jaksi konkuruje s volným trhem exotů. Volný trh
exotů (over-the-counter market) jest sdružením neúředních sprostředkovatelů, v naší terminologii
snad „agentů“ (dealers), kteří se starají o koupi a prodej akcií. Mají své kanceláře, kde se obchod
ten centralisuje. Jejich sdružení, zvané „Unlisted Security Dealers Association“, zahrnující přes 30
velikých domů newyorkských, uveřejňuje denně kursy všech cenných papírů, jež patří do jejich
zájmové sféry. Jsou to zejména akcie všech bank, pojišťoven, dále celé řady průmyslových podniků
(zejména menší závody potravinářské, strojnické, olejářské, potravinářské a zábavní), podniků
všeužitečných (hlavně elektrárny a plynárny) a řetězcových prodejen.
Prakticky provádějí zmínění agenti obchody tak, že kupují papíry od jednoho klienta levně a
hledí je prodati dráže těm, kdož o ně mají zájem. Rozdíl mezi kursy jest jejich odměna
(commission). Hledě k tomu, že tento obchod není takřka regulován, jest rozdíl někdy dosti značný,
zejména u papírů málo obchodovaných. Rozdíly ty jsou 3 - 7 %. Shora zmíněná „Unlisted Security
Dealers Association“ uveřejňuje dvoje kursy a to zboží a peníze (asked & bid) a ne kursů skutečně
docílených.
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Jak se děje obchodování na burse.
Jest zřejmo, že obchodování se liší podle velikosti bursy. Mám na mysli hlavně obchodování
na newyorkské oficielní burse, ježto ostatní trhy cenných papírů kromě newyorkského Curb
exchange nemají značného významu. Jsou to hlavně bursy v Bostonu, Chicagu, San Franciscu,
Philadelphii, Los Angeles a Cincinnati, které mají primérní význam po New Yorku.
Obchod centralisuje se v New Yorku v staré jednopatrové budově, kde na velikém „parketě“
jest 22 stánků podle jednotlivých skupin akcií. Tam obchodují členové bursy neb jich zástupci.
Vedle nich jsou telefonní budky, jež spojují obchodující brokery s jejich kancelářemi. Na stěně
bursy jsou umístěny přikryté tabulky, označené čísly, jež se odkrývají tehdy, jestliže příslušné číslo
(budky) jest voláno zvenčí.
Kursy jsou oznamovány t. zv. „ticker“ systémem, t. j. proužky papírů podobné proužkům
telefonním, kde jsou značky jednotlivých papírů (na př. United States Steel Corp. má X) a kursy, při
čemž stovky se obyčejně vynechávají. Tyto proužky promítají se zvětšeně hned na místě v burse a
jejich opisy putují po všech místech ve Spojených Státech, pokud jest o ně zájem. Vidíte je v
bankách, bankéřských domech, bankéřských klubech. Jest to nejrychlejší způsob, jak možno vývoj
kursů oznamovati, ale přece při značném počtu akcií kótovaných na newyorkské burse nejsou
sdělovány v momentě, kdy se tvoří, resp. kdy jsou právě kótovány, což při obchodě ve velkém značí
někdy vysoké částky. Výkonnost registrujícího stroje jest ovšem omezena na určitý počet písmen za
minutu a ten se nedá překročiti.
Úlohu naší súčtovací banky obstarává tam „Stock clearing corporation“, jež skontruje
jednotlivé položky mezi členy, kteří potom jenom vyrovnávají salda. Vyrovnání děje se denně t. zv.
cashier's checkem, t. j. vlastním pokladničním cekem banky, brokera atd. resp. čekem vůbec.
Důležitou institucí newyorkské bursy jsou brokerské zápůjčky, jež povolují banky a finanční
ústavy brokerům, kteří sprostředkují obchody, chovají určité akcie a prodávají je zpravidla na úvěr
různorodé klientele. Obchodování na úvěr zove se zde „margin transactions“ při čemž „margin“
(kraj) značí diferenci mezi kursovou hodnotou akcie a půjčkou na ni poskytnutou. Jestliže hodnota
120 × 100
jest 120 a půjčuje se na 25 % margin, tedy se zapůjčí
, čili $ 96,- ježto zápůjčky musí býti
125
ve výši 125 % kryty cennými papíry (v poslední době 1930/1). Transakce ty dějí se na t. zv. „money
desk“ (peněžním stole), kde dlí peněžní dohodci kteří nabízejí peníze k umístění v půjčkách a kamž
se brokers utíkají, když peněz na zaplacení cenných papírů potřebují. Jednotkou obchodu jest částka
$ 100.000. Výjimečně i $ 50.000. Pod tuto hranici se nepůjčuje. Obvykle se jednotlivé půjčky
pohybují ve výši $ 100 - 500 tisíc. Jak se děje další manipulace, bude zmíněno v kapitole o
amerických dohodcích a jich funkcích.
Další činnost bursy spočívá v obchodech prolongačních a reportních. Obchody ty provádějí
se jakožto běžné v úředních hodinách bursovních, ale vyrovnání děje se později. Jakmile bursa
skončí o 3. hodině odpoledne, shromažďují se ti, kdož předprodali kusy na jedné straně a ti kdož
chtějí zapůjčiti, opět v jiném „rohu“. Kdož půjčují kusy do „stravy“ dostávají kursovou hodnotu
hotově jakožto záruku za hodnotu zapůjčeného papíru a podle toho, zda jest hodně peněz či hodně
cenných papírů, platí se report či deport. Mnohdy se půjčuje „flat“, t. j. bez jakékoli náhrady z té či
oné strany.
Uzávěrka cenných papírů jest obvykle 100 kusů.
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Vývoj newyorkské bursy v posledních letech.
Nikde snad na světě není bursa tak citlivá k hospodářským výchvěvům jako v New Yorku a
kdybychom udělali křivku konjunkturálního vlnění v posledních deceniích a křivku kursů t. zv.
indexových cenných papírů (oněch jež jsou měřítkem pro posouzení bursovní situace) tu křivky ty
jsou takřka paralelní.2)
Když vypukla v Evropě válka, tu Amerika byla citelně poškozena a t. zv. válečná deprese
značila odklon 14 % od normálu. Brzy však si Amerika zvykla na nové poměry, zahájila novou
výrobu a koncentrovala kapitál k osamostatnění se. Již na konci r. 1915 jest Unie v normálních
kolejích a válečná prosperita, která značila úplný převrat finanční a průmyslový pro Ameriku, trvá
nepřetržitě až do r. 1919, kdy v poválečném chaosu, který zachvátil Evropu, oslabuje, mění se v
depresi velmi ostrou (post war depression) v r. 1921/2, která svou silou, t. j. kol 27 % pod
normálem a délkou se úplně rovná dnešní depresi. Brzy však nastává zlepšení v r. 1923, jež se mění
v slabší depresi v r. 1924 až konečně v letech 1925/7 nastává velmi blahodárně působící
konjunktura Coolidgeova, která po kratší depresi byla vystřídána v letech 1928/9 t. zv. „Bull
market boom“ dobou zkvétající haussy, při čemž vystřízlivění nastalo krachem na konci října
1929, kdy obrat na burse přesahoval za den pres 16 milionů akcií a kdy denní peníze dostoupily
sazby až 23 %, zatím co dnes lze jich lehce dostati v New Yorku i za 1 %.
Na připojeném diagramu jest zřejmě viděti souvislost kursů průmyslových akcií s
konjunkturálními vlnami od r. 1872.2)
Přes ostrý pokles akcií, který jest nejlépe viděti na dolejší srovnávací tabulce, hodnoty akcií
kótovaných na newyorkské oficielní burse, nejsou znehodnocení, hledě k předválečné hodnotě,
příliš vysoké, přesto, že se mluví o krachu a o desolátním stavu. Jsou zde ovšem nesmírné rozdíly
mezi kursy před říjnovým krachem v r. 1929 a dnes. Typickým příkladem jest akcie National City
Bank, jež dosáhla kursu 580 a dnes jest za 70. Přes to cenově jeví se na př. akcie United States Steel
Corp. 3krát lepší nežli před válkou, Bethlehem Steel dvaapůlkrát lepší nežli před válkou, American
Smelting dvakrát, National Biscuit desetkrát, General Electric šestkrát, American Can devět a
půlkrát, S. S. Kresge (řetězcové obchody) patnáctkrát a General Motors stokrát nežli v r. 1913. Při
tom ovšem sluší uvážiti rozdělování akcií, různé bonusy, gratis akcie atd. Z toho jest zjevno, že
americký investor, který investoval à long terme nemohl prodělati ani v této době silné deprese,
která stála jak americkou, tak i zahraniční spekulaci na newyorkské burse takové peníze.
Hodnota kótovaných akcií činila:
V r. 1927 na konci roku
V r. 1929 v říjnu
V r. 1930 v únoru
V r. 1931 v lednu
1)
Zbývající data jsou pouze z New York Stock Exchange.

$ 114 miliard (na obou bursách)1)
$ 89 miliard
$ 68 miliard
$ 49 miliard

Důvody vysokého zhodnocení cenných papírů udává profesor Irving Fisher asi takto:
1. Stálý vzestup cen včetně kursů cenných papírů hledě k poválečné inflaci. Ceny
hlavních surovin stouply o 40 % od r. 1913 do r. 1926 a ještě dnes jsou as 20 % nad
předválečným niveau.
2. Při dobrých výsledcích v době prosperity mohly průmyslové podniky platit nejen
slušnou dividendu, ale i reinvestovati větší část výtěžků v podniku samém, či zvětšenými
příděly zvyšovati reservní fondy, z kterých dnes v době deprese se doplňují běžné
dividendy.
3. Následkem zlepšených výrobních metod a nových vynálezů, jež zvýšily výkonnost
dělnictva měrou netušenou, stoupla nesmírně hodnota investic a tím i každého dolaru v
podniku investovaného. Technika měla silný vliv na trh cenných papírů, poněvadž hledě k
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divům techniky, počítalo se na rychlejší tempo výroby pro futuro a nepočítalo se s odbytem,
resp. spotřebou.
4. Průmysl získal takřka nejlepší a nejučenější muže pro svá studijní oddělení a
laboratoře, kteří dříve působili ve škole a jichž platy byly inflací znehodnoceny. Ti mohli
věnovati plně své síly rozvoji průmyslu a podporovati jej v jeho kromobyčejném vývoji.
5. Vědecké řízení práce, jež dostalo impuls od známého Fredericka W. Taylora a jež
značně snížilo náklady provozní.
6. Dalších úspor v režii podniků bylo docíleno obrovskými fusemi. Éra
Rooseveltova, která silně podporovala Anti-trust law a donutila k rozkouskování známou
Standard Oil Company, byla vystřídána érou Hooverovou, který přeje fusím a jistě každému
jsou známy fuse jak v průmyslu, tak i v bankovnictví. V průmyslu to byla fuse Standard Oil
Co. s Vacuum Oil Co., dále utvoření Republic Steel Corp., brzy snad přece dojde k fusi
Bethlehem Steel a Youngtown Sheet & Tube Co., dále pouličních drah v New Yorku:
Brooklyn-Manhattan Transport Co. Interborough Rapid Transit Co., a dále se připravuje
mohutná fuse 4 hlavních drah na Východě (Pennsylvania, New York Central, Baltimore &
Ohio RR Co. a Chesapeake a Ohio system). Společnost ta má míti dráhy v délce 55.000 mil
v ceně 4.5 miliard dolarů. V bankovnictví byly to zejména fuse Chase National Bank s
Equitable Trust Company v New Yorku, Guaranty Trust Company s National Bank of
Commerce v New Yorku, čímž vytvořeny kolosy s kapitály více než 2 miliard dolarů a na
pacifickém pobřeží spojila se Bank of America s Bank of Italy a vytvořila bankovní systém s
kapitálem kol 1200 mil. dolarů.
7. Od r. 1923 kapitál a práce žily v míru, ježto životní úroveň amerického dělníka se
zvýšila. I dnes v době hospodářské deprese snaha po snížení mezd, ač by byla opodstatněna
jak zákonem nabídky, tak i nižšími cenami spotřebních statků neprojevila se nikde
markantně a hlavní vůdcové země (Hoover, Ford, Schwab atd.) jsou proti nízkým mzdám.
2)

Viz grafické znázornění v příloze.

Vývoj newyorkské bursy v poslední době.
Mezníkem v bursovním vývoji byl bursovní krach na konci října 1929. Krach ten musil
přijíti co hospodářské vyjádření současné situace, neboť zásoby surovin se kupily a cenové indexy
klesaly. Deprese nebyla tedy důsledkem bursovního krachu, nýbrž krach vyjádřil pouze nástup
deprese po vybičované hausse.
Za říjen r. 1929 činily ztráty na kursu akcií na oficielní newyorkské burse přes $ 9.514
mil., v listopadu $ 5.494 mil. a za 1½ roku přes 50 miliard počítáme-li též ztráty na Curb Exchange
a ztráty na ukládacích cenných papírech.
Bankovní zápůjčky brokerům hrály význačnou roli při bursovní spekulaci, ježto bez nich
by se spekulace těžko dala mysliti. Zajímavé jest jejich rozvrstvení před krachem, po krachu a v
poslední době - normální. Činilyť v mil. dolarů:
Datum:
6. II. 1929
23. X.. 1929
30. X.. 1929
6. XI. 1929
4. XII. 1929
5. II. 1930
14. II. 1931
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N. Yorkské banky: Provinciální banky:
1.117
1.931
1.077
1.733
2.069
1.026
1.520
963
792
680
928
927
1.132
343

Ostatní klienti:
2.621
3.823
2.433
2.399
1.921
1.547
344

Celkem:
5.669
6.634
5.538
4.882
3.392
3.402
1.820
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Před krachem se těchto zápůjček súčastnili ponejvíce klienti banky a provinciální ústavy,
ježto je lákaly vysoké sazby, které jak jsem již uvedl, dosáhly někdy i 23 % a sazba 12 % byla
takřka normální. Po krachu, kdy sazba klesla na 5-6 % a klientela potřebovala peněz na likvidování
svých závazků a v mnoha případech působil psychologický strach, stáhly se peníze z těchto
zápůjček a banky byly nuceny převzíti značnou část jejich. Během roku 1930 se situace
„vyrovnala“, ale po prosincovém debaklu opět byly banky nuceny převzíti značnou část
brokerských zápůjček a teprve v posledních měsících prvého půlletí roku 1931 byla získána jakási
rovnováha hledě k tomu, že banky snížily sazby z úsporných vkladů na ½ %, takže i nízká sazba z
denních peněz, platná pro brokerské zápůjčky, kol 1-1½ % jest mnohem výhodnější pro klientelu i
pro venkovské ústavy.
Vývoj kursů akcií děl se pod tlakem všeobecných hospodářských poměrů. Po silném
poklesu dne 23. října 1929 nastalo menší zotavení v polovici listopadu 1929 a do konce ledna
udržovaly se kursy skoro na stejné linii. Od února nastává dosti silné zotavení a indexy 404 akcií
sledovaných společností Standard Statistics Company stouply ze 150 na začátku r. 1930 na 183 v
polovici dubna 1930. Od té doby nastává pokles, který byl zdržen pouze na konci června 1930 a
letní měsíce červenec-srpen-září byly svědky bitvy mezi haussisty a baissisty, kde nakonec zvítězila
baisse, která poznenáhlu strhla kursy z indexu 150 na 105 v prosinci 1930. Prosinec 1930 byl
nejčernějším měsícem v r. 1930 a mnoho si nezadal z říjnem 1929. V té době 2 význačné
brokerské firmy Prince & Whitely a Sutro & Co. prohlásily vyrovnání, dále banky Bank of the
United States a Chelsea Bank & Trust Company byly nuceny likvidovati. Hodnota akcií
kótovaných na newyorkské burse se snížila v prosinci o 4.292 mil. dol. Za poslední 4 měsíce roku
1930 klesla hodnota akcií o 18.680 mil. dol. Průměrná cena jedné akcie klesla z 83.08 dol. v říjnu r.
1929 na 42.43 dol. v lednu 1931.
Na počátku roku 1931 nastalo zhodnocení akcií a za leden činilo zvýšení 3.042 mil. dol. a
průměrné kursové zvýšení oproti černému pátku 17. prosince 1930 činilo 28 %.
Přes ostrou krisi, která zachvátila americké hospodářství, nejeví se nikterak
„katastrofální“ pokles dividend a úroků z cenných papírů.
V r. 1930 bylo zaplaceno celkem 8.170 mil. dol., z čehož na dividendy přišlo 4.415 mil., v r.
1929 vyplaceno 7.140 mil. dol. z čehož na dividendy přišlo 4.489 mil. dol. U dividend jeví se
pokles 1.6 % proti 10letému průměrnému vzrůstu 17.2 %. U úrokového výnosu jeví se vzrůst 41.6
%. Sluší uvážiti, že v r. 1930 bylo vydáno za 5.5 miliard dol. nových ukládacích papírů proti 3.670
mil. dol. v r. 1929. Některé skupiny vyplácely dokonce vyšší dividendy nežli v r. 1929. Prototypem
jest Standard Oil Co., jež vyplatila 287 mil. dol. proti 270 mil. dol. v r. 1929. Pro zajímavost ještě
uvádím dividendy, jež vyplatily některé větší společnosti t. j.:
General Motors Corp.
American Telephone & Telegraph Co.
Consolidated Gas Co.
E. I. du Pont de Nemours
Pennsylvania Railroad Co.
General Electric Co.

153 mil. dol.
140 mil. dol.
56 mil. dol.
56 mil. dol.
56 mil. dol.
49 mil. dol.

Na sklonku I. polovice r. 1931 jevila se bursovní situace v New Yorku asi takto: Po
zotavení na konci dubna, nastalo opět všeobecné snižování kursů, vedené poklesem vedoucích bank
Chase a National City, jež poklesly na cca 70 a poklesem akcie United States Steel Corp. jež
poklesly ze 140, na nichž se držely po dlouhou dobu, na 90. Akcie železniční klesly o 14 % od
nejnižších kursů v dubnu 1931 a dosáhly niveau z r. 1924, průmyslové akcie jsou na výši z let 1926,
akcie podniků všeužitečných poklesly také, ale jsou stále ještě o 3 % výše nežli v době derouty v
prosinci 1930. Průměrný výnos akcií průmyslových podniků jest nad 6 %, kdežto výnos Ia
ukladaček jest pouze 4½ %, federálních „bonds“ dokonce pouze 3 %. Proti sazbě denních peněz 1½
%, či sazbě kreditní z vkladů ½ %, v nejlepším případě pro vázané vklady 1 %, jest to stále ještě
vysoké súročení.
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Ad informandum uvádím zde kursy hlavních cenných papírů na newyorkské burse před
krachem v říjnu 1929, rok na to a kursy v poslední době: (v dolarech za kus).
Kursy průmyslových akcií:
Papír:

22. X. 1929

Air Reduction Co.
Allied Chemical & Dye Co.
American Can Co.
American Smelting & Refining Co.
American Tobacco Co.
American Telephone & Telegraph Co.
Atchison, Topeka & Santa Fé
Atlantic Refining Co.
Baltimore & Ohio Railroad
Burroughs Adding Machine Co.
J. I. Case Co.
Consolidated Gas Co.
Du Pont de Nemours & Co.
Eastman Kodak Co.
General Electric Co.
General Motors Corp.
International Harvester Co.
International Telephone & Telegraph Corp.
R. H. Macy & Co.
Missouri, Kansas & Texas RR
National Biscuit Co.
New York Central RR
New York, New Haven & Hartford RR
Pennsylvania Railroad
Southern Pacific
Southern Railway
Texas Gulf Suplhur
Union Carbide & Carbon
Union Pacific Railroad
United States Steel Corp.
F. W. Woolworth Co.

22. X. 1930

212
303
161
106
226
287
274
55½
129⅛
86⅛
268
133
179¼
233
344
60¼
109¾
120⅜
222
56¾
215½
218
127¾
100½
138¼
149
66⅛
114½
260
212⅛
90½

100
205
112⅜
51⅞
111 1)
196
197
22
80¼
25⅜
119
93½
92⅛
185
49⅜ 2)
33¾
59⅞
28
107½
26½
74⅞ 3)
135½
88¾
66
10¾
70¼
51¼
60½
197
145
61¼

16. VI. 1931
79
118
102.90
29
112
170.60
157.50
14.40
56.25
23.25
71.50
92.12
80,132.75
39.50
34.50
41.25
28.62
77,14.50
65.50
89,75.25
49.75
80.50
33,32.87
48.50
161.60
90.37
67.37

1)

po rozdělení 2:1.
po rozmělnění 4:1.
3)
po rozmělnění 2½:1.
2)

Kursy hlavních bankovních akcií:
Papír:
Bank of America, N. A.
National City Bank
Bank of Manhattan
Bankers Trust Co.
Central Hanover Bank & Trust Co.
Guaranty Trust Co.
Irving Trust Co.
Manufacturers Trust Co.
Chase National Bank
New York Trust Co.
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28. III. 1930
140
243
153
167
391
849
71
150
170
307

31. XII. 1930
53½
87½
76
107
232
435
32½
27¼
85½
145

24. V. 1931
42,75
71¼
92½
214
429
29¾
40½
70¾
138
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Kursy hlavních zahraničních půjček:
Papír:
Alpinka, Rakousko 7 %
Antioquia, Columbia 7 %
Argentina 5½ %
Argentina 6 %, 1961
Australia 4½ %
Australia 5 %
Rakousko 7 %, 1943
Rakousko 7 %, 1957
Belgie 6 %, 1955
Belgie 6.5 %, 1949
Belgie 7 %, 1955
Bergen, Norsko 5 %, 1960
Berlín 6 %, 1958
Berlín, městská dráha 6½ %
Berlín, zdvižená dráha 6½ %
Bogota, Columbia 8 %
Bolivia 7 %, 1958
Brazílie 6½ %, 1957
Brazílie 8 %, 1941
Brisbane 5 %, 1958
B. Aires, Provincie, 1961, 6 %
B. Aires, City, 1955, 6½ %
Canada 5 %, 1952
Chile 6 %, 1961
Chile 6½ %, 1957
Christiania 6 %, 1954
Cologne, Německo 6½ %, 1950
Colombia 6 %, 1961
Copenhagen, Dánsko 5 %, 1952
Costa Rica 7 %, 1951
Cuba 5½ %, 1953
Československo 8 %, 1951
Dánsko 4½ %, 1962
Dánsko 5½ %, 1955
Deutsche Bank 6 %, 1932
Elektrische Unternehm., Německo 6½ %, 1950
El. Salvador 8 %, 1948
Estonsko 7 %, 1967
FIAT, Italie 7 %, 1946
Finsko 5½ %, 1958
Finsko 6½ %, 1956
Francie 7 %, 1949
Francie 7½ %, 1941
Gelsenkirchen, Německo 6 %, 1934
Německá ústřední hosp. banka 6 %
AEG, Německo 6 %, 1948
Německo 5½ %, 1965, repar.
Německo 7 %, 1949
Japonské elektrárny 7 %, 1944
Helsingfors 6½ %, 1960
Maďarská zkonsolidovaná půjčka měst 7 %, 1946
Italské elektrárny 7 %
Italie 7 %, 1951
Japonsko 5½ %, 1965
Japonsko 6½ %, 1954
Jugoslavenská hypoteční banka
Karstadt, Německo 6 %, 1943
Paris-Lyon-Medditerranée 6 %
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Nejvyšší kurs 1930
100
88
95¾
100⅜
85¾
94¼
108
95⅛
106
110.5
115⅝
97½
94⅜
97⅛
96
99½
86
87⅞
102½
88¾
91
100½
106½
90
99
103¾
98⅝
82
100½
91
102
111¾
95
101⅞
101
97¾
110⅛
89¾
107
92
98½
121
126
96¾
94
97¼
91¼
109⅞
101¾
88
94
98
101
94⅜
105¾
86
83⅞
105½

Nejnižší kurs
82⅛
52
78
87½
62½
70
102¼
87
100¼
105¾
109¼
94
64
66
67
75
31¾
47½
61
60
62
89½
102¼
64⅛
74¼
99¾
70
55
95¾
65
97
109
90½
99½
96
72
98
48
74⅞
72½
86¾
112⅛
118
84
75⅞
80
68
100⅛
91
80
66
77
88¾
90
101½
74
56¾
102

24. V. 1931
85
46½
67½
76
50
57¾
106⅞
94
104⅝
110⅝
115½
98½
73½
76
75
58
14
41
57
40
51¾
74⅞
106⅞
55
58
102⅝
74
51½
100⅜
62
96
110
97¾
101
99⅞
80½
104
65
89
80½
88½
118¼
125½
89⅛
74
86
74
103
99¾
94½
79½
94½
100½
96
106
83
62⅛
105
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Polsko 7 %
Polsko 8 %
Jugoslavie 7 %
Jugoslavie 8 %
Vídeň 6 %
Varšava 7 %
Horní Rakousy 6½ %

88⅜
98
88
98
91
83¾
91½

68
69½
75
81½
82
48
81¼

78
80
80
86¾
87¾
55
90¾

Američtí dohodcové a jejich funkce.
Dlužno si ujasniti pojem amerického „brokera“, který sluší rozeznávati od „dealer-a“
(agenta). Broker kupuje pro cizí účet, kdežto „dealer“ jest vlastníkem papírů, jež kupuje a prodává.
Dnes se počítá přes 8000 „obchodníků“ cennými papíry, z nichž zdrcující většina jsou „dealers“,
kteří se snaží obchodovati cennými papíry „z druhé ruky“, t. j. bez prostřednictví řádně fungující
bursy. Jsou sice dohodci, kteří pracují pouze na provisi (na př. mnozí členové newyorkské bursy),
ale většina jich jest též „dealers“, resp. súčastní se nových emisí jako každý jiný emisní či bursovní
dům.
Dohodci sprostředkují též úvěr své klientele. Jak jsem již vpředu uvedl, banky neprovádějí
„bursovních“ transakcí v našem slova smyslu. Když chce někdo koupiti cenné papíry a nemá dosti
peněz, tedy kupuje na „margin“. Na papíry v hodnotě $ 125,- musí zaplatiti alespoň 25 dolarů, čili
musí krýti pouze pětinu. Broker je pro něho koupí a jelikož nemá sám dosti peněz, vypůjčí si na ně
u banky, která mu vyplatí za zmíněných $ 125,- $ 100.- a žádá papíry co zástavu. Broker tedy
obdrží plnou hodnotu. Jestliže papíry klesají, tedy spekulant musí hotovost doplniti, a broker zase
obnosy ty předává bance. Banky samy peníze nenabízejí, nýbrž prostřednictvím svých peněžních
brokerů (money brokers).
Hlavní činnost brokers tkví v těchto polích:
1. Styky s klientelou a to jednak s emisními domy a spekulací.
2. Provádění příkazů bursovních.
3. Manipulace s cennými papíry.
4. Obstarávání hotovostí
5. Vedení evidence, účetnictví a korespondence.
6. Studijní oddělení.
Ad 1. Brokers přejímají určité bloky akcií či bonds k rozprodeji a hledí získati silné
kapitálové jedince, již by se mohli státi vhodnými investory. Stejná péče věnuje se jak velkým, tak i
malým investorům. Veliké investory, t. j. silné jedince, kteří mají zájem na určitých podnicích nebo
velké bursovní spekulanty, zvané výstižně německy „Börsenschieber“, zpracuje zpravidla vedení
podniku, kdežto malou klientelu navštěvuje a akviruje celý štáb t. zv. „customer's men“, kteří se
silně podobají prodavačům (salesmen). Ti musí sdělovati klientele „tipy“, ale dle nařízení
newyorkské oficielní bursy musí býti nestranní a proto nesmějí participovati na provisi či výdělku
bursovního domu. V poslední době funkce zmíněných „customer's men“ klesla pouze na
přejímatele příkazů na koupi či prodej cenných papírů a funkci poradní převzala studijní a
statistická oddělení.
Ad 2. Příkazy mají podobný význam jako u nás:
1. Market orders (příkazy co nejlépe), jež se vyřizují za nejlepší kurs v době, kdy
dojdou skutečně na bursu.
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2. Limity denní (day orders), které automaticky denně „vyprší“, jestliže toho dne
nejsou „dělány“. Všecky limitované příkazy považují se za denní, není-li jinak udáno.
3. Good until countermanded orders (G. T. C.) jsou limity platné tak dlouho, dokud
nejsou dosaženy neb stornovány.
4. Good this week (C. T. W.), automaticky vyprší v sobotu onoho týdne, kdy byly
uděleny, jestliže jich nebylo dosaženo.
5. Good this month (G. T. M.) vyprší poslední den měsíce, v němž byl příkaz udělen,
jestliže limitu nebylo dosaženo.
6. Stop loss order (příkazy k zamezení ztráty) stávají se příkazy k prodeji či koupi,
podle vývoje situace.
Příkazy předává „customer's man“ úředníkovi zvanému „order clerk“, a ten je opět
telefonuje na bursu. Jakmile jsou vyřízeny, jsou telefonovány zpět a kancelář zařizuje
převod cenných papírů prostřednictvím „clearing housu“.
Ad 3. Manipulaci s cennými papíry obstarává „Stock clearing dept“, které úzce spolupracuje
se zmíněným již institutem „Stock clearing corporation“ a jež má k ruce celou armádu poslíčků k
distribuci cen. papírů a čeků.
4. Obstarávání hotovostí přichází v úvahu kol 2.15 odpoledne, kdy ředitel pokladny ví, kolik
peněz bude potřebovati na zaplacení cenných papírů, jež broker toho dne převzal a na něž nemá
dostatečných hotovostí. Zřejmo, že se denně musí vésti přesné posice, zahrnující jak potřebu peněz,
tak i platy. Jestliže má více hotovostí nežli potřebuje, tedy splácí dluh u banky, a tím se zbavuje
úrokového břemene. Manipulaci zápůjček obstarává t. zv. „loan clerk“ a krytí účtu kontroluje
„margin clerk“.
5. Manipulační a statistická oddělení mají podobná zařízení jako u emisních a bursovních
afilací bank.

Financování brokerských obchodů.
Zápůjčky dohodcům tvoří jednu ze základních basí peněžního trhu krátkodobého a v nich
umísťují se denní peníze na trhu volné.
V prvé řadě jsou to t. zv. „day loan accomodations“ či „clearing loans“, jež banka likviduje
pokladničním šekem ihned a jež obvykle broker téhož dne splácí. Obvykle se nepočítal úrok, někde
1 % p. a. Banky jej poskytují na podkladě solo-směnky brokera a určitého salda, chovaného stále u
banky ve výši 7 - 10 % denních závazků. Musí býti zaplaceny do 3. hod. odpoledne a jestliže nejsou
zaplaceny do 4. hod. odpoledne, tu sluší platiti penále. Přesto, že brokerské firmy mají často
společníky s význačnými kapitály (zvané moneyed men), přece vlastní kapitál nehraje takřka
žádnou roli a jest jen nepatrnou částkou celkového kapitálu v podniku umístěného. Případy, kdy při
kmenovém kapitále $ 1 mil. podnik disponuje asi $ 33 mil., nejsou vzácností. Chyba jest, podobně
jako v emisních afilacích bank, že oboje tyto ústavy neuveřejňují výročních zpráv, takže nelze
poznati jich finanční posici.
Pokud provádějí brokers obchody na provisi, tedy počítají:
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Cena akcie:
5c
$ 1,$ 10,$ 25,$ 50,$ 75,$ 100,$ 200,-

$ 1,$ 10,$ 25,$ 50,$ 75,$ 100,$ 200,a výše

3c
7½ c
12½ c
15 c
17½ c
20 c
25 c
30 c plus 5 c za každých započatých $ 50,- přes $ 250,-.
Minimální provise jest $ 1,- až $ 5,-.

Brokers vydělávají též na úrokovém rozdílu. Sami získávají potřebné kapitály za denní
sazby, jež jest zpravidla velmi nízká, resp. za termínové peníze (time money), jež jest sice vyšší, ale
v každém případě alespoň o l % nižší, nežli sazba, kterou počítají klientele. Výdělky brokerských
společností jsou velmi značné a zisk kol $ 15 mil. p. a. není příliš značný. Proto se stává, že i
presidenti a vice-presidenti vedoucích světových bank zakládají brokerské firmy (na př. firma
Baker, Harden & Weeks, kde hlavní společníci jsou bývalí vedoucí funkcionáři National City Bank
of New York).
Z bankovního hlediska provádějí se tyto zápůjčky skoro stejnou formou jako zápůjčky
kteréhokoli rázu. Banky musí vésti přesné posice, obsahující:
M. D.
Stav zápůjček
Nové zápůjčky, o něž brokers žádají
Peníze vypovězené věřiteli

D.
Zápůjčky brokers vypověděné
Nové nabídky peněz bankovní klientelou za účelem uložení v broker's
loans.

Podle toho, zda převládá nabídka peněz nad poptávkou se strany brokers, či naopak, podle
toho jeví se sazba. Jestliže banka nemůže umístiti peníze klientely, odmítá je. Hůře jest prakticky
odmítnouti žádost o půjčku brokera.
Právní poměr mezi bankou a brokerem spočívá na smlouvě, kterou broker se zavazuje dáti
dostatečné krytí na poskytnutou půjčku a doplniti je, bude-li třeba při kursovém pohybu.
Technicky se tyto půjčky provádějí tak, že po sjednání půjčky u „money desk“ na burse,
poslíčkové dohodce přinesou do zápůjčkového oddělení banky cenné papíry, které se vloží do
depot. Pak teprve po zkontrolování správnosti akcií, zejména žira, dá se vypsati pokladniční ček.
Každému brokeru vede se zvláštní list, kde se píše jeho adresa, datum, sazba zápůjčková, dále
jméno cenných papírů, jich kursová cena, obnos zápůjčky a úhrn cenných papírů a úhrn zápůjček.
Kontrolují se alespoň jednou týdně, v době kursových poklesů i častěji, a jestliže papíry nestačí na
krytí, tedy se žádá o včasné doplnění.
Jestliže broker potřebuje akcií, daných do zástavy, může je vyměniti za nové, pokud jejich
hodnota přesahuje hodnotu akcií vyměněných. Výměna musí býti provedena do 12.15 odpoledne.
Většina zápůjček jest na denní výpověď, ale prakticky půjčky ty trvají několik dní, třeba i
měsíců. Sazba se též teoreticky určuje denně, ale jelikož se někdy po delší dobu nemění, úroky se
počítají jen při změně sazby. Zato sazba pro termínové půjčky (time money) určí se již předem.
Někdy zápůjčky brokerské nejsou úměrny nabídkám peněžním co do výměry a proto na
jednu zápůjčku brokerovi dlužno aplikovati několik částek, nabízených klientelou bankovní. Tyto
zápůjčky vedou se na t. zv. „participation's sheets“ (listy zápůjčkových účastí).
Obrat na newyorkské burse činil v posledních letech přes 100 miliard dolarů a většina těchto
obchodů byla financována bankami na základě těchto brokerských zápůjček. To vysvítalo též z
denních obratů, jež běžně dosahovaly cifry 3 - 5 milionů akcií denně a v době bursovních krachů 8 16 milionů kusů. Zápůjčky ty značí velmi dobrý obchod pro banky, ale též i určité risiko, jež se
projevilo při úpadcích význačných brokerských firem loni v prosinci a letos na jaře.
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Index bursovní a index konjunktury v U.S.A.
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Část II.

Vývoj pražské bursy v letech 1928 - 1931.
Všeobecná situace bursovní a peněžní 1928.
V r. 1928 vyvíjela se bursa příznivě v důsledku stále dobré zaměstnanosti ve všech
hospodářských odvětvích a tudíž i hledě k velmi dobrým výsledkům veškerého podnikání. Na
počátku r. 1928 měli jsme ještě 57.000 nezaměstnaných a na konci téhož roku bylo jich pouze
32.000, kteréhožto čísla bylo již dosaženo v polou roku. Jestliže ještě v r. 1923 bylo na 321.000
nezaměstnaných lidí, za rok nato 169.000 a na konci roku 1926 pouze 83.000, bylo lze v r. 1928
jistě mluviti o význačné konjunktuře.
V r. 1928 bylo zřejmo, že proces repatriační u cen. papírů byl již v hlavních formách
ukončen, a že takřka nebylo co repatriovati. Není sporu o tom, že musíme ve formě úroků a úmorů,
nájemného atd. platiti desítky milionů do ciziny hledě k miliardovým majetkům ciziny u nás, ale to
se v dohledné době těžko dá odstraniti, ježto cizozemští držitelé se těchto „holdings“ dobrovolně
nevzdají. Nedostatek cenných papírů u nás vedl k tomu, že pražské spekulaci nestačila již pražská
bursa, a že se hlavně spekulovalo v Německu, Rakousku, Francii a Polsku a neposlední řadě i v
USA, kde bursa newyorkská svými mílovými kroky provedla rapidní zhodnocení. Byly to zejména
německé a německo-české banky a bankovní domy, jež tuto zahraniční spekulaci, která se nakonec
ukázala dosti pochybenou a hodně riskantní, podporovala.
Není možno mluviti o burse, aniž bychom si nevšimli nezbytného podkladu pro bursu t. j.
peněžního trhu. Peněžní plethora pozdravila bursu hned o Novém roce, což vedlo k dalším
vzestupům ukládaček, zvláště papírů nízko súročitelných t. j. 3 %, 3½ % a 4½ % titrů. Očekávalo se
snížení diskontní sazby u nás, ježto tak učinily cedulové banky ve Francii, Itálii a Anglii, ale nestalo
se tak a spekulace silně nakoupená již v r. 1927, odprodávala ve značných množstvích, jež však
konsorcium peněžních ústavů pro stabilisaci kursů státních ukladaček, zcela hladce převzalo. V
únoru 1928 Hypoteční banka snížila úrok z hypotečních zápůjček, což jaksi potvrzovalo thesi Dra.
Engliše o stále snižovaném standardu úrokovém. Nové 5 % titry Hypoteční banky emitované za
kursu 98,- měly býti prvou vlaštovkou 5 % standardu hlášeného ministrem Englišem, který též na
počátku dubna uvedl na trh novou půjčku, na konversi americké půjčky z r. 1925 ve výši $ 25 mil. a
to Kč 550 mil. za kurs 93,-. Byla však brzy znamenána i za 94.85. Po splacení půjčky v New Yorku
ubylo toliko as za Kč 200 mil. devis, jelikož půjčka ta byla větší měrou repatriována a mimoto
úhrada devisová děla se též jinak nežli přímo z položky devis. Vydáním této půjčky byl prakticky
nastolen 5½ % standard (výnosnost půjčky 5.4 %), který se přirozeně lišil od 6 % standardu, jenž
byl předpokladem pro stabilisaci kursů všech 6 % státních titrů, jež povětšině znamenaly kol 101,na jaře 1928. Po předchozím oslabení zlatých rent na počátku roku došlo k jich zhodnocení na konci
jara, kdy se eskontovaly „brilantní“ výsledky římské konference o úpravě dluhů nástupnických
států.
V létě jevilo se jisté zúžení na trhu peněžním, ježto chybělo oněch 500 milionů Kč, jichž
bylo potřebí na proplacení konversní půjčky, dále platy za cukr z ciziny zdaleka nevydaly tolik, co
jiná léta hledě ke katastrofální nízké ceně cukru. Poněkud prospěly peněžnímu trhu dobré žně. Naše
5 % sazba diskontní zůstala nezměněna přesto, že vedoucí svět. banky Federal Reserve Bank v New
Yorku a Bank of England měly tutéž sazbu již delší dobu. Naši diskont. politiku, jež zachovala 5 %
sazbu v eskontní v dobách dobrých i zlých, slušelo jen pochváliti v r. 1928, ač jest přiznati, že to
jest též resultát malého vlivu Národní banky na peněžní trh.
Na podzim však průmysl potřeboval již tolik peněz, že banky viděly se nuceny zvýšiti sazbu
z vkladů na vkladní knížky a běžné účty o ½ % na 4½ %. Stalo se tak v souvislosti s událostmi na
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světovém peněžním trhu a hledě k silné konkurenci lidových peněžních ústavů najmě spořitelen, jež
tehdy získávaly na úkor bank. Spořitelny sazeb nezvýšily. Mimoto banky kontrahovaly krátkodobé,
zejména akceptační, úvěry v Americe a Anglii.
Po příkladu České hypoteční banky i Hypoteční a zemědělská banka moravská vydala nové
typy emisí a to 5 % elektrisační, 5 % hypotékami, 5 % meliorační a 5 % komunální zástavní listy.
Byly vydány za nízkého kursu a proto byly atraktivním ukládacím papírem. Na konci roku nastala
silná poptávka po státních cenných papírech, zejména po 6 % titrech, při čemž konsorcium umístilo
veliké položky v pevných rukou mimobursovně. Banky investovaly značné částky v cizině na vyšší
úroky, ač i úložky v USA byly značné.
V bankovních kruzích jisté rozladění způsobila insolvence Slovanské peněžní společnosti v
srpnu 1928 a pak i finanční obtíže různých menších finančních ústavů, jež burse byly známy na
konci r. 1928. Stimulujícím momentem byla fuse Všeobecné bankovní jednoty a Českou bankou
Union, přesto, že z národnostního hlediska jest to minus, ježto utrakvistický ústav se ztrácí v bance
čistě německé.

Akciový trh v r. 1928.
Pokud jde o vývoj trhu akciového, tu možno jej označiti za nanejvýš uspokojivý z hlediska
bursiána, méně však z hospodářského hlediska, neboť na konci r. 1928, kdy bursa skoro
kulminovala ve svém kursovém vývoji, byla výnosnost hodnot dopravních a průmyslových pouze
3,541 %, hodnot stavebních 2,672 %, strojnických 2,998 %, kdežto průměrná výnosnost hodnot
ukládacích byla 5,303 %. Jest viděti, že optimismus našich bursiánů si nikterak nezadal s
optimismem bursiánů amerických.
Sluší si všimnouti jednotlivých papírů a jich vývoje. Z roku 1927 z doby překotného
kursového vývoje převzala pražská bursa jednoho význačnějšího pacienta - Maršnera, který
zahajoval kursem 1200 na počátku roku, ale brzy na to v únoru snížil kurs na 650,- a v době letní
vykazoval silné výkyvy při kursech 750 - 640, až opět v podzimní hausse zvýšil kurs na cca 1000 a
stabilisoval se na kursu kol 850 na konci roku. Byl to papír společnosti, která dokázala, jak podnik
nemá býti veden, zejména ne jeho dividendová politika.
Typem, na něž mnoho bursiánů v r. 1928 doplatilo, byl Křižík. Zahajoval kursem kol 620,na začátku roku a zůstal na téže výši až do května, kdy náhlý a rychlý vzestup na 675,- chtěla
brzditi Pragobanka prohlášením, že dividenda nijak valorisována nebude, a že k nějaké hausse není
důvodu. Podzimní hausse, zvláště speciální hausse v říjnu vynesla kurs na cca 900,-, brzy však v
listopadu kurs začal padati, když přestaly koupě bankovního domu Hašek, který již na valné
hromadě r. 1928 deponoval 15.000 kusů z celkových 59.000 akcií tehdy předložených. Na konci
listopadu byl již kurs 708. Na konci roku, když se patronisující banka dohodla s bankovním domem
Hašek o převzetí většího balíku, nastalo ozdravění.
Papírem, jenž bursu rozladil bylo Apollo, které z větší části získala francouzská finanční
skupina a které v jarní hausse dostoupilo kursu 930. V létě však se počalo drobiti na zprávy o
větších investicích při vrtání a při hlášené konservativní dividendové politice, která jest této skupině
vlastní. Podzimní haussa opět papíru poněkud pomohla a to z kursu cca 800 na 880,- ale v říjnu
prudce klesl na tendenční zprávy o dividendě na 700 a v listopadu dokonce na 600. Do konce roku
se již kurs podstatně nespravil.
Zato byla celá řada papírů, kde zhodnocovací haussa, podporována jsouc příznivou
konjunkturou, provedla velmi pěkné zvýšení kursové. Papírem kolem něhož se točila bursa byla
Škodovka. Začla kursem 1200 na počátku roku, na kterémžto kursu zůstala až do podzimní haussy,
kdy proslýchalo se o účastenství na Adamovských železárnách, na začátku září překročila kurs 1300
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po silných koupích insiderů, a na konci října 1400 a opouští trh v r. 1929 as při kursu 1450. Její kurs
se vyvíjel opravdu velmi obezřetně a regulace technická - prima.
To nedalo se říci o největší konkurentce - Českomoravské. Její akcie dostoupily vrcholu
hned na začátku roku, kdy jsme měli kurs 8.570 14. ledna a kdy se „vidělo“ 10 až 12.000. Po
dobrém manévru baissistů, kteří vyvrátili zprávy o gratis akciích a báječné dividendě, slevila 1230
Kč v měsíci. Kurs se uklidnil na konci února, na 7500, ale ne na dlouho, ježto poklesl opět na 6760
v polovici března, pak se stabilisoval kol 7000 s menšími výkyvy (na př. na Kč 6300 na počátku
května) v létě pak kol 6000. Na podzim stoupá opětně na 7000, ba i na 7500 v polovici prosince, ale
odchází z jeviště roku 1928 v kursu 7000 po několika výkyvech směrem dolů, které se skoro vždy
zdařily, ježto důvěra v tento papír byla jaksi podlomena.
Typem non plus ultra byla Králodvorská cementárna. Již na začátku roku stála Kč 3700,pak dosáhla již v březnu kursu 4500,- v létě klesla na lednové niveau. Březnového kursu opět
dosaženo v říjnu, kdy bylo jisto, že zvýšení akciového kapitálu z Kč 25 mil. na Kč 40 mil. vydáním
gratis akcií bude provedeno. Po emisi snížila se hodnota na Kč 3150 v polovici listopadu a později
dosáhl kurs cifry kol 3300. Už tehdy se debatovalo o kursové hodnotě tohoto poměrně malého
podniku při srovnání se Škodovkou atd. byť i zařízení a nově stavěné pece považovaly se
supermoderní. Rentabilita tohoto papíru klesla na 2,6 %.
Zhodnocovací proces projevil se též rapidně při kursu Báňské a hutní, jednak hledě k
rentabilitě, jednak k význačným investicím, které učinily tento podnik jeden z nejmodernějších v
Evropě. Na počátku roku stála 3660,-. Již tehdy se mluvilo o spolupráci s Rotavskou železárnou,
která měla ten výsledek, že tyto společnosti daly základ k nové válcovně plechů v Karlově Huti. V
podzimní hausse dosáhla tato akcie kursu 4100,- po jarních a letních výkyvech pohybujících se kol
3600,-. Za kursu 4200 opouštěla bursu na konci r. 1928.
Příliš rychlý, řekl bych bouřlivý vzestup vykazovala akcie Hernycha. Již na počátku r. 1928
byl kurs kol 1510 dosti vysoký hledě k situaci textilního průmyslu. Na počátku léta nastal speciální
pohyb v důsledku majoritního boje mezi skupinami Hernych a Bartoň, takže na počátku srpna byl
kurs 1810, na počátku podzimu 2250, na konci roku pak 2640. Vývoj ten byl naprosto nezdravý.
Speciální vývoj vykazovala „rodinná“, tichá akcie Novák a Jahn, která dosáhla kursu kol
700 v soukromém prodeji, ale pak oslabila náhle, když z velikých plánů fuse s „Českomoravskou“
či Škodovkou zbyla jen fuse s Adamovskými železárnami.
Naprosto opačný vývoj sledovaly akcie cukerní, jež proti poválečným poměrům byly již na
počátku r. 1928 podceněny. Česká cukerní společnost vykazovala na počátku r. 1928 kurs 1100,
Schoeller pak 2450. Po zavedení preferenčního cla na surovinu v Anglii na konci dubna 1928
poklesly rapidně kursy obou zmíněných papírů a to na 830 a 2040. Kurs Neštěmic byl tehdy 1500 a
Ústecké rafinerie 655. V červnu klesly kursy dále a to Neštěmice na 1170 proti 2930 v r. 1927, kdy
byl nejvyšší kurs. Český cukr stál tehdy 770, Schoeller 1815 a Ústecká rafinerie se poměrně dobře
držela při kursu 615. V srpnové hausse se kursy zlepšily na 895 u Českého cukru, 1225 u Neštěmic,
2250 u Schoellera a 775 u Ústecké rafinerie hlavně následkem dobré technické posice. Až na
Schoellera, který klesl na počátku r. 1929 na cca 1500, zachovaly zmíněné akcie shora uvedené
kursy. Akcie Schoellera kupovala za poměrně levné kursy Živnobanka a valnou část získala
výměnou za jiné cukrovarské akcie v cizině z rukou jednotlivých členů rodiny Schoellerovy.
Z akcií bankovních dlužno uvésti rychlý vzestup kursu Živnostenské banky, který, ač bržděn
ústavem samým, byl stimulován zprávami o brzké nové emisi. Z kursu 536 na počátku r. 1928
vyšvihla se na 635 na konci prosince téhož roku po bouřlivé hausse, zejména od listopadu 1928.
Ostatní banky zhodnocovaly též kursy svých akcií, ale ne takovou měrou, jako Živnobanka.
Znamenalyť na začátku a na konci roku 1928:
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Národní banka
Agrární banka
Länderbanka
Česká banka Union
Česká eskomptní banka
Česká průmyslová banka
Pražská úvěrní banka

6660
465
710
409
433
430
602

kol 7000
482
807
433
461
465
601

Vzestupy ty byly tedy velmi mírné a daleko se pohybovaly za vzestupy hodnot
průmyslových. Jedině Länderbanka vykázala poněkud větší pohyb. Zklamala Pragobanka.

1929.
Všeobecný vývoj.
Na počátku r. 1929 nastalo jakési uvolnění na svět. trzích peněžních, zejména v Londýně a
Berlíně, kde byla snížena diskontní sazba. Potrvaly vysoké sazby z denních peněz v New Yorku. To
vedlo u nás k značnému zájmu dlouhodobých investorů o státní, zejména 6 % titry. Banky umístily
stamiliony v cizině za vyšších sazeb, nežli bylo možno dosáhnouti u nás. Zejména trh německý stal
se atraktivní, ježto posice Reichsbanky se sesílila cílevědomými nákupy zlata. V r. 1928 také
Banque de France začla s konversí devis na zlato, které se stalo později dosti značným balastem
francouzského peněžního trhu.
Uvolnění na světových trzích konstatované na počátku roku 1929 bylo brzy vystřídáno
napjatým trhem zejména v Londýně, který zvýšil sazbu na počátku února, ježto nastalo nebezpečné
odplývání kapitálu do New Yorku, kde sazby, najmě denních peněz, enormně vzrostly. Velmi
zdravý byl na počátku roku trh holandský a švýcarský a do jisté míry i francouzský. Celé jaro
strašily poměry na peněžním trhu německém, ježto následkem snížení diskontní sazby začalo
odplývati zlato z Německa, jakož i kapitál, který se stěhoval do sousedních států. Volalo se silně po
revisi Dawesova plánu reparačního.
V létě se situace na trhu peněz rapidně změnila, ježto u nás sice pletora úplně přestala, na
mezinárodních trzích hlavně v New Yorku se denní peníze stabilisovaly na výši 6 - 7 % a dohoda
Německa s věřitelskými státy ohledně reparací značila mohutný příliv kapitálu do Německa.
Napjatý trh u nás způsobil odvolání devis z ciziny a kontrahování krátkodobých úvěrů, zejména v
USA a v Anglii. V polovici června došlo k značnému kursovému zvýšení zlatých rent, při čemž
zejména maďarská renta profitovala a z 361 stoupla v několika dnech na 392.50. I baissisté
uznávali, že súročení 6 % jest u tohoto mezinárodního papíru se zlatým nádechem dosti vysoké. Na
počátku července měly nepříznivý vliv živelní katastrofy, jež zadržely na venkově určité částky,
které by přišly k dobru národního podnikání. Na počátku srpna New York zvýšil diskontní sazbu o
1 % na 6 %, což vedlo k citelnému oslabení na našich trzích ať již šlo o papíry ukládací či
dividendové.
Napjetí při říjnovém kvartálu bylo značné, k čemuž ještě přispěla trvalá pasivní bilance
zahraničního obchodu, která nepřiváděla nových devis a zvýšení eskontní sazby v Londýně na 6 %,
následované podobným zvýšením ve všech skandinávských státech a ve Vídni. Říjen 1929 značil
rozhodný obrat nejen u nás, ale i po celém světě. Nastal obrat konjunktury, který projevil se
krachem 3. a 23. října v NewYorku, krachem v Budapešti v prvém týdnu a stálým slábnutím
kursů jak ve Vídni, tak i v Berlíně, kde i vedoucí papíry ztratily svou posici (IG Farben, Glanzstoff,
Bemberg atd.). Následovaly i bursy švýcarské a holandské, kdežto u nás byl poměrný klid, ač se
větřilo, že nastane zpětný pochod a proto intervenční konsorcium se rozhodlo, že bude intervenovati
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do výše 1 miliardy Kč, bude-li třeba. Kampaňový průmysl byl skoro cele financován doma a
Národní banka plně stačila nárokům na ni kladeným. Na konci října došlo k značnému uvolnění
peněz po druhém rozhodujícím krachu na new-yorkské burse, ježto to značilo as uvolnění 2 miliard
dolarů pro Evropu, jež přímo či nepřímo byly investovány a používány newyorkskou bursou. Velmi
znepokojujícím momentem byl úpadek Bodenkreditanstaltu ve Vídni, jež byla převzata Oester.
Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Tím se celá řada podniků dostala do sféry českého
kapitálu, při čemž Živnostenská banka hrála prim. To bylo již viděti na valné hromadě Chemického
spolku v Ústí, kde poprvé předsedal Dr. Preiss a řídil ji česky.
Po říjnovém krachu na newyorkské burse došlo k obtížím četných světových bank, zejména
v Německu, Dánsku a Belgii, u nás zpráva ta ihned nepůsobila a spekulace hausovní a banky
zejména, ještě dále kupovaly, ježto čekaly plethoru peněžní po uvolnění v New Yorku. Nepočítalo
se s tak rychlým oslabením konjunktury, jež bylo již zcela jasné na konci roku 1929. Rychlé
snižování diskontních sazeb na počátku listopadu jak v Londýně, tak i v ostatních evropských
cedulových bankách, nikterak situaci neprospělo.
Na konci roku peněžní trh byl velice volný, ježto pro peníze uvolněné po kampani nebylo
vůbec upotřebení. Přesto Národní banka nepřistoupila k snížení diskontu, ježto jej nezvýšila v době,
kdy se na všech stranách horentně zvyšovalo. Novinkou na pražském trhu byly obchody ve
14denních a měsíčních penězích. Peněžní obraty značně poklesly, ježto průmysl cítil přicházející
depresi, neinvestoval a používal příjmů na financování běžné výroby, která již začla pracovati na
sklad. Na konci roku vrátil se na křeslo ministra financí Dr. Engliš, což značilo uklidnění na
peněžním trhu, zejména po jeho prohlášení, že veřejná správa bude pokračovati v konsolidaci
veřejných financí a že ve státním hospodářství musí býti zachována rovnováha, a že nehodlá přijíti
na trh s novými úvěrovými opatřeními, t. j. půjčkami. Sluší zdůrazniti, že naše intervenční
konsorcium plně udrželo kursy ukládacích cenných papírů při 6 % standardu, ač kursy spekulačních
titrů se značně oddrobily.

Akciový trh v r. 1929.
Na akciovém trhu nebylo příliš mnoho zvláštních pohybů jako tomu bylo v r. 1928. Šlo
většinou jen o pokračování. Přesto sluší se o několika papírech zmíniti.
Leadrem bursy stala se Škodovka, jež již v r. 1928 dosáhla kursu 1450 a na počátku února
dosáhla kursu 1500 při silných koupích jak insiderů, tak i řemeslné spekulace nejen u nás, ale i v
cizině. Kupovala se zejména na podkladě zpráv o zavedení v cizině (Paříž) spolu s Báňskou a hutní
a Živnobankou co reciprocita zavedení akcií 1'Union Européene v Praze. V březnu byl vzestup
Škodovky přímo rekordní a dosaženo kursu 1658 a na počátku dubna 1785. Na konci května došlo
k t. zv. „likvidaci haussy“, při čemž Škodovka se svezla na 1690. Na konci července a zejména na
počátku srpna dochází k nové hausse ve Škodovce a dochází tak ke kursu 1940. Na kursu kol 1900
držela se až do podzimu, kdy klesla na 1850, po prvním krachu v New Yorku klesla na 1785 a po
druhém krachu slevila poznenáhlu další „stovku“ a končila kol 1605. Dividenda Kč 70,- za r. 1928
a slibovaná dividenda Kč 90,- za r. 1929 přispěla k odolnosti kursu tohoto vedoucího papíru.
Speciální pohyb vykázalo Pražské železo, jež kupovala Králodvorská cementárna, aby
dosáhla ideální majority v podniku, hledě k silnému odběru strusky a ostatním zájmům v této staré
renomované společnosti. Na počátku roku se kurs pohyboval kol 2200 stoupl na 2360 na počátku
března a skutečně přímočaře jeví se vzestup za březen a na počátku dubna 1929, kdy dosaženo
kursu 2.850,-. Transakce tato přišla Králodvorské cementárně dosti draho, ježto výnos Železa činil
2½ %, kdežto emise nových akcií přišla Cementárně na 5 % mimo poplatky atd. a poklesem akcií
Železa trpěla i akcie Cementárny. Šlo celkem o 30.000 kusů Železa. Již v polovině dubna stálo
Železo 2600,- a po likvidaci haussy v květnu kleslo na 2045, ztrativši 445 Kč za týden. Při letní
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hausse trochu profitovalo, „vytáhlo“ se na 2400 na konci srpna 1929. Kleslo již v září na 2130, po
prvním krachu v New Yorku na 2000 na kterémžto kursu se s malými fluktuacemi udrželo až do
konce roku.
O králodvorském cementu bylo již shora zmíněno a sluší dodati, že tento favorit roku
1927-8 trpěl nepřízní roku 1929, kdy byl zdeptán emisemi. Na počátku roku stál pouze 3175 po
emisi gratis akcií na konci podzimu v r. 1928 a zvedl se na 3355 v prvém týdnu dubnovém. Po
„sprše“ v květnu 1929 padá kurs na 2600,-. Při emisi v červenci 1929 bylo vydáno 40.000 akcií po
Kč 2.000 při nominale Kč 200,-, došlo k zvýšení akc. kapitálu na Kč 48 mil. ze Kč 40 mil., jichž
bylo dosaženo při rozdělení akcií v poměru 5:3 v r. 1928, kdy byla provedena stabilisační bilance.
Zároveň kurs se snížil na 2505 ihned po emisi, ale spravil se při hausse na konci léta na 2580. Brzy
však nastává rapidní pokles při podzimní baisse na 2210 na počátku října a na konci roku vidíme již
kurs 2000.
Ve vzestupu přímo pathologickém, uvážíme-li situaci textilního průmyslu, pokračoval
Hernych, který za 2½ měsíce (do polovice března) stoupl na 3000. Jistý oddech nastal od června
1929, kdy zmíněný boj byl dobojován a kdy položka 5000 akcií byla k „maní“ ač ještě poslední
zákmit haussy při kursu 3100 byl pozorován 10. května a 25. května a dokonce i kurs 3270 na
počátku června, ale již 2760 na počátku července. Pokles v listopadu byl skutečně katastrofální,
neboť ještě 26. X. byl kurs 2850 a 16. listopadu 1150. Na konci roku byl kurs dokonce 925.
Nepravidelný vývoj měla Českomoravská. Na konci roku 1928 byl kurs 7500, klesla však
hned 19. ledna na 7000. V březnu začaly se trousiti pověsti o skvělé stabilisační bilanci a kurs se
vyhoupl na 8080, ale opět poklesl na 7500 počátkem dubna, těsně před emisí. Emise při kursu 3800
nebyla příliš uvítána starými akcionáři a přes 3000 práv bylo prodáno při celkové emisi 31.250
akcií, při níž akciový kapitál byl zvýšen z Kč 25 mil. na Kč 37.5 mil. Právo se obchodovalo za Kč
985,- a kurs v prvém týdnu upisování klesl ze 7420 na 6080. Od té doby nastal sice pomalý, ale
citelný pokles, a po zmíněné likvidaci bursy v květnu snížil se kurs na 5640,- ale na konci léta
vynesla ji hausse na 6000 ba 6300 na konci srpna. Po známých událostech na konci října 1929
klesla na 5300 přes nové vedení s gener. ředitelem Klementem Růžičkou v čele. K slibované
dohodě v automobilkách bohužel tehdy nedošlo. Na konci roku vidíme pak kurs 5050.
Chemická Ústí n. L. měla na konci roku 1928 kurs 1180 a hned na začátku roku nastaly
značné koupě investorů, takže kurs se příznivě vyvíjel, ač byl bržděn stálými prodeji vídeňskými
pro účet kymácející se Bodenkreditky. Brzy nastalo však vyjasnění a převzetí většího „holdingu“
Živnobankou a na počátku května překročila kurs 1300, ale po květnovém „čistění kursů“ spadl
kurs na 1147, ale zase se vyšplhal skoro na 1330 na počátku srpna, padá však v říjnu na 1190 a na
konci roku má kurs pouze 1040.
Velmi obchodovaným papírem byla též Poldina huť hledě k pohyblivosti při obchodování v
kulise. V roce 1928 stoupla ze 700 na 800. V roce 1929 jevila určitý pohyb na konci ledna, kdy
stoupla po delším odpočinku na 923, na začátku dubna pak na 960 a na začátku května na 1044,-.
Po likvidaci haussy na konci května klesl kurs na 906,-. Na konci srpna opět se vyšvihla po letním
spánku na 1032, ale od té doby kurs brzy opustil Kč 1000,- a na konci roku vidíme kurs 792,-.
Báňská a hutní, representující jeden z našich „lážových“ podniků pokračovala kursovým
vývojem paralelně se Škodovkou, třebaže ne takovým tempem. Začla kursem 4080, vystoupila na
4460 začátkem března, na 4710 začátkem dubna, kdy profitovala z haussy v Pražském železu, jež
však měla jiný podklad. Po květnovém zhroucení bursy klesl kurs na 4135, ale na konci srpna
stoupla na 4625. Po oslabení v říjnu a v listopadu opouští trh kursem 3810 na konci roku.
Oblíbeným papírem, zejména dlouhodobé spekulace byl Západočeský kaolin. Stoupl již v
r. 1928 z Kč 3400 na Kč 4200. V dubnu 1929 stál již 4425, po květnovém vyčistění 3840, ale na
konci srpna poskočil na 4180, po prvém krachu na burse v New Yorku svezl se na 3810 a na konci
roku na 3775. K fusi s Rakovnickými a poštorenskými závody nedošlo, ač fuse ta se po dlouhou
dobu čekala. Zdůrazňoval se však příznivý rozvoj společnosti, nejen v Čechách, ale i na Slovensku.
Neméně zajímavý byl i kursový vývoj akcií Sedleckého kaolinu, který v r. 1928 stoupl z
1300 na 1800 a po spojení s firmami AKEROS, Karlsbader Kaolin-Elektro-Osmose A. G. a
KAOLINA, Karlsbader Kaolinindustrie A. G. v roce 1927-8, prodělal fási zhodnocovací haussy a
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stál 1900 na začátku dubna 1929, po likvidaci haussy v květnu svezl se na 1780. Pak nastal trvalý
vzestup na podzim a to i v době, kdy ostatní papíry rapidně klesaly, až na 2180 12. října, pak sice
klesá, ale pomalu, na 2045 na konci roku.
Akcie Sola patřily k řadě vyvolených titrů, jež nezklamaly investující publikum. Již v r.
1928 stouply ze 1700 na 2400 po důkladné racionalisaci v podniku a v dubnu 1929 stála akcie ta
2540,-, po květnové depresi 2220. V druhé polovici července byl záznam akcií rozšířen na gratis
akcie a akcie klesla na 1160, ale stoupá na 1270 v polovici srpna, klesá po říjnových událostech na
1158 a opouští rok 1929 kursem 1000.
Z uhlářských akcií měly zajímavý průběh Česká obchodní a Západočeské uhlí. Česká
obchodní byla dosti zanedbána v době haussy a v r. 1928 vykázala zvýšení z 1800 na 2100 a na jaře
1929 byla dosti favorisovaným papírem přesto, že patronance neměla zájmu na kursovém zvýšení.
Na začátku dubna stála 2335. Deroutou květnovou byla silně zasažena a klesla na 1920, ale na
konci srpna stála již zase 2225, po říjnové depresi 2040, a na konci roku 1953. Západočeské uhlí
stouplo v dubnu na 718 ze 700 na počátku roku. Hlavní vzestup byl již v r. 1928 a to z 550 na 700.
V květnu pokleslo, na 650 a pak kulminovalo na konci srpna kursem 730 a na konci roku pokleslo
na 620.
Cukerní hodnoty měly nejednotný průběh; dobře se držela Ústecká rafinerie, méně Český
cukr, nejhůře Schoeller a Neštěmická rafinerie.
Jejich kursy vyvíjely se v jednotlivých fásích:
Na počátku
roku 1929:
Český cukr
Neštěmická raf.
Schoeller
Ústecká raf.

840
1330
1850
795

20. dubna
764
960
1375
750

25. května

13. července

655
950
1310
645

5. října

818
1035
1485
755

Na konci roku

781
1000
1260
725

722
807
1120
800

Na konci května působila na pokles kursů jednak všeobecná deprese bursovní, jednak
nevyčerpané zásoby cukru na celém světě. V červenci nastal rapidní vzestup po kontingentačních
poradách v Bruselu a po prohlášení Anglie, že bude prováděti liberálnější celní politiku a kromě
Neštěmic a Schoellera nelze mluviti o význačném poklesu. Výtečně byl regulován kurs Ústecké
rafinerie, hledě k majoritě banky.
Banky jevily nejednotný vývoj a mnohé z nich chtěly provésti emise. Zdařily se plně u
Živnobanky, méně u České eskomptní banky a úvěrního ústavu a Länderbanky a u České banky
Union k zvýšení vůbec nedošlo, ač ohlašováno.
Kursy jevily tyto variace.
1929
Na konci
roku 1928:
Agrární banka
Länderbanka
Čes. banka Union
Čes. eskomptní banka
Čes. průmyslová banka
Pražská úvěrní banka
Živnostenská banka
1)
Po kupónové srážce.

482
800
433
461
465
598
622

13. dubna
496
784
411 1)
424 1)
485
607
628

25. května
499
746
400
408
485
557
499

17. srpna
505
750
403
420
485
563
560

19. října
512
740
398
410
473
565
515

28. prosince
512
721
394
410
480
548
498

Největší variace vykazovala Živnobanka, která dosáhla nejvyššího kursu 681 před emisí,
která byla provedena zcela úspěšně v dubnu 1929 při kursu Kč 425 a v poměru 2:1 pro staré
akcionáře. Přesto kurs brzy poklesl. V dubnu provedla též emisi Länderbanka a to z Kč 120 mil. na
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Kč 160 mil. při kursu 640 v poměru 3:1, Česká eskomptní banka emitovala nových akcií za Kč 50
mil. a to v kursu 375 a v poměru 4:1.
Index bursovní jevil v posledních 8 letech tyto variace na konci roku

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931 1)
1)
24. července.

celkový:

ukládaček:

akcií:

77,3
100,0
79,8
79,4
84,6
115,3
130,5
119,9
104
95,9

93,4
100,0
94,9
94,4
100,5
110,1
110,5
108,6
108,3
107,1

70,9
100,0
73,1
73,4
78,3
117,5
138,9
124,6
102
92,3

Počet uzávěrek v r. 1929 byl 150.600 per ultimo v hodnotě Kč 4.975 mil., 475.000 per
arrangement v hodnotě Kč 8.459 mil., kdežto v r. 1928 počet uzávěrek per ultimo činil 91.700 v
hodnotě Kč 2.238 mil., per arrangement 675.000 v hodnotě Kč 11.663 mil.

1930
Všeobecný vývoj.
Začátek roku 1930 byl pod dojmem světové krise agrární, derouty bursovní v New Yorku a
ostatních centrech peněžních, takže začátky nebyly valné, přes ujišťovací řeči z Ameriky, že krise
se pomalu léčí. U nás byla značná plethora zvláště po Novém roce a denní obraty v ukládacích
papírech na burse činily Kč 40 - 60 mil. Intervenční konsorcium uspokojovalo plně poptávku,
třebaže často při částečném přídělu. Na začátku roku působily i politické vlivy, hlavně velmi pěkné
urovnání našich platů z titulu války a její likvidace. Částka Kč 113 mil. ročně za jich umoření
nepovažuje se za značnou.
Snížení diskontních sazeb na počátku února v Londýně a New Yorku bylo příčinou
haussovních motivů v ukládacích cenných papírech. Některé ze 6 % titrů stouply nad 101. Na
počátku března došlo k dalšímu snižování sazeb v Londýně, Amsterodamu, Polsku, Švédsku, New
Yorku (na 3½ %), při čemž denní peníze byly v New Yorku a v Paříži k dostání za 2½ %. Přesto, že
v dubnu došlo k dalšímu snížení sazeb v New Yorku, Londýně, Paříži a Kodani, poklesly poněkud
kursy ukládacích hodnot. Na počátku května měla i u nás odezvu reparační německá půjčka 5½ %,
vyložená za kursu 98,-.
Na konci května došlo i u nás k snížení diskontní sazby o ½ %, ale nemělo to vlivu na
peněžní trh, ježto obchodní banky nenásledovaly přiměřeným snížením kreditních, a hlavně
debetních sazeb v účtech. V polovici června došlo ke kursovému debaklu v New Yorku, což vedlo i
k celé řadě exekucí u nás, které byly eliminovány jen tím, že zároveň též došlo k snížení diskontní
sazby v New Yorku a v Berlíně. Kursy ukládaček se poněkud zlepšily, ale ne příliš. Na konci
června snížila naše Národní banka podruhé sazbu na 4 %, jakož i sazby lombardní. To vedlo k
snížení sazeb u bank jak při debetu tak i kreditu o ½ %. Dále i renty CC vykázaly mírný náskok.
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Na počátku srpna došlo k překotnému poklesu, při čemž byly postiženy akcie a z nich
hlavně Škodovka, jež ve 2 dnech ztratila přes Kč 200,-. Ukládací trh byl velmi živý a intervenční
konsorcium značně snížilo své zásoby. Zároveň byla publikována vkladová dohoda peněžních
ústavů, při čemž se béře zřetel na malobanky. Očekávalo se, že nastane stěhování kapitálů od bank
do cenných papírů, ale nedálo se to ve velké míře. Přesto státní ukládačky šly dosti nahoru a
nezaměstnané peníze zejména u Národní banky na žiru dosti rostly.
V předpozimní sezóně nastal obrat k lepšímu na burse, z čehož i ukládačky profitovaly, ač
zprávy z ciziny zejména z Německa po vítězství Hitlerovců nebyly nijak příznivé. Nastal útěk
kapitálu z Německa a silný pokles německých titrů v cizině, zejména těch, jež byly vydány na
základě mírové smlouvy. Výklad našeho ministra financí na konci září o finančním stavu republiky
a o dobrém postupu při splácení státních dluhů působil velmi příznivým dojmem přes Jobovy
zvěsti, přicházející z ciziny, najmě z Německa. Zajímavý byl projev Keynesův o tom, že nastává éra
zhodnocení ukládacích cenných papírů, pokud jde o domácí papíry, ježto právě zahraniční bondy,
jak dokázala Unie, trpěly hlavně politickými poměry v cizině. V polovici října poklesly u nás nízko
zúročitelné titry pod dojmem zvýšení diskontu v Německu, kdežto kursy 6 % titrů opět se zvýšily.
Těchto titrů používaly banky k přechodnému uložení peněz, takže obchod s termínovým zbožím
značně polevil.
Počátkem listopadu začaly klesati zlaté renty CC na zprávy z pařížské konference, jejíž
usnesení nedopadla příliš příznivě. Většina návrhů spěla k zhoršení nadhodnocení, o němž bylo
dříve mluveno, a jež se s určitostí očekávalo. Plynulost peněz způsobila, že banky přestaly přijímati
peníze na vázané účty 90denní za kartelovou sazbu 5 % a přijímaly je pouze na nevázané účty a na
účty s velkým pohybem platily pouze 3 %. Opět stouply státní titry, při čemž lombardní peníze na
prolongaci termínů obchodovaly se za 5¼ % a eskont státních pokladničních bonů, zavedený
úředně 1. února 1930 prováděl se za sazby 3 %. Na začátku prosince kolovaly pověsti o konversi
výše zúročitelných cenných papírů, avšak ministr financí měl hlavně na mysli americkou 8 %
půjčku v dolarech z r. 1922 vypověditelnou 1. května 1932. Zlaté renty opět poklesly na počátku
prosince hledě k neochotě Maďarů podepsati ujednání pařížské konference. V polovici prosince
došlo k poklesu i ukládaček hledě jednak ke krachům na newyorkské burse, jednak k
bezesmluvnímu stavu obchodnímu s Maďarskem od 15. prosince a mimo to působila i pověst, že
budou konvertovány na 5 % tyto 6 % titry: Investiční půjčka dopravní, invest. z r. 1923 půjčka
elektrisační a státní konversní. Proto klesly kursy těchto 4 kategorií a silně stouply níže zúročitelné
titry, zejména náhradní renty. Na konci roku se ukázalo, že ministerstvo financí to nemyslí
doopravdy, resp. ne v dohledné době.

Akcie v r. 1930.
Pokud se akciového trhu týče, tu v r. 1930 nelze takřka mluviti o specielních pohybech,
ježto bursa se vyznačovala všeobecně slabou tendencí. Některé papíry vykazovaly však význačnou
odolnost, na prvém místě Škodovka. Hned po Novém Roce nastalo jisté oživení trhu vycházející
právě ze Škodovky, která již v polovici ledna vystoupila z 1605 na 1718 a po stálé hausse v únoru
vidíme i kurs 1846 v polovici února skoro jako v době nejvyšší hausse v r. 1929. Mocně účinkovala
deklarovaná dividenda Kč 90,- a zpráva o zavedení na burse pařížské v nejbližší době. Větší koupě
byly pozorovány i zvenčí. Působily i předchozí bilanční zprávy a zejména zprávy o obratu, který v
minulých letech činil:
1926
1927
1928
1929
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Po vyvrcholení haussy v dubnu, kdy Škodovka stála kol 1870,-, nastává mírný pokles v
květnu a značný debakl na konci května, kdy po kupónové srážce stála akcie 1584,-. Bylo to v době,
kdy odstoupil Dr. Preiss z vedení Škodovky a po zavedení na burse pařížské. Na konci června
jednala Škodovka o konversi librového 7½ % úvěru na 6 % a o uzavření nové půjčky, celkem šlo o
£ 5,- mil. To vedlo k baisse, jež srazila kurs na 1468.
Po letní lethargii, kdy Škodovka držela se na výši 1450 - 1500, klesla pojednou na počátku
srpna dvakrát po Kč 100,- za den, takže kurs se ocitl na 1294. Počátkem podzimu se opět zotavila
na 1428, ale poznenáhlu klesla na všeobecně nepříznivé zprávy hospodářské na 1287 na počátku
listopadu. Pak se sice opět zvedla na 1361 na počátku prosince, ale po neutěšených poměrech na
konci roku odchází z kolbiště kursem 1221.
Českomoravská byla dosti ve vleku Škodovky, ježto skoro po celý rok se mluvilo o
spolupráci, zejména při výrobě automobilů. Zdůrazňovala se posice Škodovky, která přesto, že
nebyla zařízena na mírovou výrobu, dovedla si vybudovati tak skvělou posici nejen u nás, ale i v
celém světě. Toho u Českomoravské nebylo a v r. 1930 se mnoho kladlo na posici nového
generálního ředitelství a reorganisaci vedení. V prvém týdnu v lednu získala Českomoravská 205
Kč, vyhoupla se na 5.290,-, ale ihned je zase ztratila. Na konci února přece vystoupila na Kč 5555,-,
ale poznenáhlu snížil se kurs na 4985 na konci dubna. Paralelně se Škodovkou klesl kurs na počátku
srpna na 4125,-, pak se zotavil na konci září na 4400,-, ale brzy klesá na cca 4000 v polovici října,
na konci roku pak dokonce na 3800.
Báňská a hutní byla centrem zájmu na počátku roku a dosáhla kursu 4070, v druhé polovici
února. Bilanční cifry uveřejněné v květnu byly velmi příznivé. Poukazovalo se na to, že hrubý zisk
za r. 1929 stoupl o Kč 30 mil., odpisy o Kč 25 mil., a že bylo dosaženo rekordní výroby. Přesto
všeobecná baisse zachvátila i kurs tohoto vedoucího papíru a po kuponu Kč 160,- na konci května
stála již 3405 Kč. Na konci srpna rozměnila další tisícovku a vidíme kurs 2940,-. Sice se opět
vyšvihla přes 3100 v září, ale pak klesá poznenáhlu na 2520 na konci roku.
Větší obchod byl po celý rok v Poldi, která stála kol 800 na začátku roku, v polovici února
dokonce 834, ale pak poznenáhlu se sesouvala až na 640 na počátku června, na začátku srpna klesl
kurs dokonce na 538, ale brzy se v hausse na počátku podzimu vyšvihla na 606,-, ale na počátku
října spadl kurs na 520 po prohlášení vedení podniku, že nebude moci udržeti stav zaměstnanectva.
Jiné podniky jako Škodovka to prováděly velmi tiše po celý rok. Po snížení ceny železa as o 7 %
zvýšil se kurs na počátku prosince na 558, ale počátkem r. 1931 jest jenom 517,-.
Křižík patřil k sérii papírů, o něž byl po celou dobu zájem, a zahájil kursem 768,- a hledě k
očekávané stabilisační bilanci zvýšil se kurs na 841 na konci února a mimoto působila příznivě i ta
okolnost, že průmysl elektrikářský nikdy netrpěl příliš depresí jako na př. stavební a železářský. Po
vyplacení kuponu se kurs stále snižoval až na 675 na začátku srpna, zvýšil se v podzimní hausse na
705 na konci září a po mírném poklesu v říjnu opět na týž peníz koncem října a na konci roku
opouštěla bursu za 668,-,
Králodvorský cement stál na počátku roku 2005, na konci ledna 2095 a po kupónové
srážce klesl na konci května na 1665 pod tíhou deprese, která tlačila na stavební ruch a když na
stavbu betonových silnic nebylo včas pamatováno. Při baisse srpnové byl kurs stlačen až na 1530,
přesto, ze v prvé půli roku byla továrna dobře zaměstnána a pro druhou jednalo se s Ministerstvem
veř. prací o větší dodávky pro silnice, při čemž by cena musila býti specielně redukována. Na konci
září stoupl kurs na 1678,-. Na konci roku byl kurs jenom 1500,-.
Západočeské kaolinky začly kursem 3775, stouply na 3875 na konci ledna, a klesly na
3560 v květnu, pak stále klesají po přechodných pohybech na 3200 na konci srpna, a po stálém
kursu kol 3100 do konce listopadu klesají náhle na 2650 na konci prosince. Bilanci vykázaly
skvělou, ale nemělo to na kurs vlivu.
Mnohem odolnější byly akcie Sedleckého kaolinu, jež z počátečních 2055 klesly na 1645,
dík umístění papírů v pevných rukou a poměrně menší závislosti na stavebním ruchu nežli u
Západočeských kaolinek.
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Solo udrželo si vzestupnou tendenci od počátku roku až do konce března, kdy po kupónové
srážce vykazovalo kurs 1072,-, teprve v červnu začal rapidnější pokles a to na 960, klesá na 845 v
polovici října, ale ke konci roku se sebralo na 908.
Chemická Ústí začla kursem 1078, přiblížila se brzy kursu 1100, ale již počátkem března
svezla se pod 1000. Citelnější pokles nastal na konci května, kdy kurs poklesl pod 900,-, další
pokles nastává v srpnu, kdy papír ten klesá pod 800,-; pak se sice zlepšila v podzimní hausse, ale od
počátku října jeví spíše tendenci klesající a na konci roku stála pouze 660,-. Jde o papír velmi dobře
fundovaný s konservativní dividendovou politikou s velkými investicemi.
Papírny Olšany byl papír, který v r. 1927 skoro ještě nikdo nechtěl, ježto vykazoval
milionové ztráty. Byl k dostání za 125 Kč. V r. 1928 společnost prodala továrnu ve Vraném
americké skupině, což jí umožnilo likvidaci bankovních dluhů a tím nastal vzestup, takže v r. 1928
pohyboval se kurs v rámci 331 - 573. V r. 1929 bylo dosaženo i kursu 624, ježto platily za onen rok
dividendu Kč 36,-, jež byla správně eskontována. Na začátku r. 1930 stály ještě 610.- a na konci
ledna dokonce 641,-, tedy kurs vyvíjel se oproti tendenci ostatních cenných papírů spekulačních.
Přesto, že papír ten prošel křížem baissovního ohně po celý rok 1930 končil kursem 547,-.
Inwald jest papír, na kterém spekulace již mnoho prodělala a vedení se opravdu snažilo
odškodniti „věrné“ akcionáře a kurs se vyvíjel dosti příznivě v r. 1929, kdy při Kč 20 dividendy,
dosáhl kursu 423,- na konci srpna a před tím i 453,-. Na počátku roku stál 351,-, pak i 364,- v lednu,
ale pak nezadržitelně klesá na 321,- v květnu, pak po přechodných vzestupech klesá trvale pod 300.
počátkem října a končí kursem 250,-.
Cukerní akcie poměrně dobře odolávaly a měly skoro týž kurs jako v roce 1929. Užilo se
částečně latentních reserv a mimo to naše cukrovary netrpěly tolik jako cukrovary v krajinách
třtinových, hledě k vysoké, chráněné ceně na domácím trhu. Kdyby měly žíti z běžných zisků,
neplatil by jistě ani jeden dividendy. Český cukr poklesl daleko pod úroveň Ústecké rafinerie. Začal
se 720,-, poklesl na 660,- na konci března, na 585,- na konci května a na počátku srpna 515,-. V
době, kdy cukr byl na světovém trhu skoro zadarmo (v USA za 1 c libra), poklesl Český cukr na
462,-, brzy však stoupl na zprávy o světové regulaci výroby na 560. a ke konci roku stojí taktéž
550,-.
Neštěmice začly kursem 807,- a teprve v květnu klesly na 700,- na konci září na 620,- a na
konci roku stály 645,-. Schoeller stál na počátku roku 1100,-, na konci května 950,-, na konci října
690,- a na konci roku 845,-. Ústecká rafinerie byla nejstabilnější a z počátečního kursu 800,- klesla
na 750,- na konci března, 710,- na konci října a tolikéž stála i na konci roku.
Bankovní akcie kromě Průmyslovky pokračovaly dosti rychlým tempem v sestupné tendenci
a mohli bychom si kursovou křivku znázorniti kursy:
4.1.1930
Agrární banka
512
Länderbanka
722
Čes. banka Union
394
Čes. eskomptní banka
410
Čes. průmyslová banka
479
Pražská úvěrní banka
546
Živnostenská banka
499
1)
Fusovala s Anglo-československou bankou.

5.4.1930

11.7.1930

11.10.1930

27.12.1930

510
730
388
381
465
500
490

509
682
340
360
468
460
446

509
660
329
342
470
- 1)
432

509
659
314
325
470
420.50

Poměrně nejvíce poklesly akcie Unionbanky a Eskomptky, ježto banky ty utrpěly určité
ztráty, jež zejména na konci I. pololetí r. 1931 byly známější. Výborně se držela Čes. průmyslová
banka, ježto banka sama reguluje své akcie. Živnostenská banka nepolevila v důsledku interní
situace ústavu, nýbrž při všeobecné bursovní situaci a též hledě k tomu, že jest to papír v rukou
tisíců drobných akcionářů. Pražská úvěrní banka svým vývojem dosvědčovala, že tam jest něco v
nepořádku a brzy veřejnost překvapila fusí s Anglo-československou a Komerční bankou. Stalo se
to za vydatné pomoci státu, jak zde i v zahraničí známo.
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1931.
Všeobecná situace.
Peněžní trh byl na počátku roku velmi plynulý a banky nepotřebovaly zdaleka tolik peněz
jako v jiných letech k přibarvení bilance. Velmi příznivě působil snížený diskont v Paříži hned na
počátku roku, takže kursy ukládacích papírů byly na počátku roku pevné. Po 1. lednu vrátila se
značná část peněz na žiro u Národní banky, takže stouplo na Kč 1300 mil. Ačkoli došlo k ratifikaci
pařížských ujednání o zlatých rentách CC, přece byly slabé po celé I. půlletí r. 1931, hledě k
velikým balíkům zboží z Německa a Rakouska, kde úroková míra i potřeba peněz jest daleko vyšší.
Na konci ledna zasáhlo ministerstvo financí proti „neodůvodněné“ baisse tím, že požádalo banky,
aby nepůjčovaly kusů baissierům. Na konci ledna začalo se již hovořiti o nové půjčce, které stát
potřebuje na nutné investice, zejména v železnicích, jež byly v r. 1930 silně pasivní. To vedlo zprvu
k poklesům, ale brzy se ukládací papíry vzpamatovaly, ježto intervenční konsorcium nedopustilo,
aby při emisi byly nízké kursy, jež by nové půjčce neprospěly. Proto kursy všech 6 % titrů stály kol
101.70 - 101.80, a i ostatní se značně zvýšily. Po celý únor a březen pokračovalo drobení kursů
obou CC rent, zejména maďarské, jež se považuje za maďarsko-rumunský papír a žádá se na ni
výnosnost odpovídající tamějším poměrům, ač dříve se na ni pohlíželo co na „zlatou“. Tempora
mutantur. Poněkud se pokles zastavil v polovici března, ale na konci prvé půle roku 1931 poklesl
kurs na 200,-. Na konci března bylo provedeno upisování 5 % investiční půjčky státní za Kč 1300
mil., která byla hladce upsána. Při výměně titrů sice přišlo na trh mnoho materiálu jiných emisí, ale
bylo zcela hladce převzato Zemskou bankou. Březnové ultimo bylo hladké, ježto peněz bylo
opravdu více nežli dosti. Na počátku dubna, kdy proti očekávání nastal příliv vkladů z venkova, ač
jindy spíše venkované peníze vybírali, nastalo všeobecné zpevnění kursů ukládaček, ježto přestaly
prodeje investorů. Na konci dubna byla přetřásaná konversní půjčka francouzská, jejíhož výnosu má
býti použito na zaplacení 8 % půjčky dolarové z r. 1922. Na počátku května velmi depresivně
působila zpráva o značných potížích Oester. Kreditanstalt für Handel- und Gewerbe (Kreditky), jež
má býti za pomoci zahraničního kapitálu reorganisována. Příjemně působily však zprávy o snížení
diskontu v New Yorku, Londýně a Amsterdamě, takže pouze akciový trh reagoval silným
poklesem. Přesto potíže v Rakousku vedly k značným odprodejům rent CC a prioritních obligací
Státní dráhy, ježto se mělo za to, že Rakousko eventuelně zastaví platy. Strach měl ovšem mnohem
větší oči, nežli byla skutečnost.
Na konci června působilo mocným dojmem moratorium Německu, navržené presidentem
Hooverem a zvýšení eskomptní sazby Německa na 7 %, takže od nás se nějaké částky odstěhovaly
do Německa. Ukládačky získaly značných náskoků a pokladniční poukázky obchodovaly se za
101.15 při neuspokojené poptávce. Situace stala se prekérní, když v Německu stala se insolventní
Darmstädter u. Nationalbank, nastaly potíže u jiných bank a v celém hospodářství, a diskont zvýšen
na 15 %.

Obchod akciemi v r. 1931.
Na akciovém trhu jevila se velmi slabá nálada po Novém Roce přes prohlášení správy
Škodových závodů, že dividenda za minulý rok zůstane nezměněna. Novoroční články většinou
pesimistické, jak jest u nás zvykem, nepřispěly nikterak k zlepšení nálady.
Leadrem bursy zůstala opětně Škodovka, jež poklesla až na 1185 na konci ledna, ale od té
doby zvyšoval se její kurs dosti rapidním tempem až na 1492 na konci března, a začátkem dubna.
Od té doby nastává dosti citelný pokles až na 1056 na konci května po kupónové srážce, ale pak se
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opět zotavuje na kurs kol a přes 1200 koncem června, ale pak padá až na kol 1000. Velmi příznivě
byla komentovaná dohoda Škodovky, Českomoravské a Tatry ohledně výroby automobilů.
Českomoravská zahájila kursem 3800, klesla na konci ledna a pak se poznenáhlu zotavuje
až na 4745 na počátku března po deklaraci dividendy Kč 275,- a příznivého posudku odborníků i
správy. Pak ale nastává pokles trvající do konce května, který snížil kursovou hodnotu akcie na
3545,-. V posledních týdnech červnových se akcie zotavila i po srážce kupónové na cca 3800.
Hůře byly postiženy železářské akcie, hledě k jejich spjetí s konjunkturou. Báňská a hutní
stála na počátku roku 2635,-, v polovici ledna 2345,- a dosáhla skoro kursu 3000 na konci března.
Květnová deprese smetla ji však na kurs 2160, po srážce kupónové a na konci června byl kurs opět
kol 2500.
Pražská železářská zahájila 1572, spadla na 1460 na konci ledna, ale stoupla na 1725 v
březnu a po stabilisovaném kurse 1600 - 1620 klesá poznenáhlu na 1260 v polovici června, ale
zotavuje se na cca 1400 začátkem července.
Poldina huť měla kurs 517 na počátku roku, klesla na 494 na začátku druhé půli ledna, ale
zvyšuje kurs na 576 na počátku března. Klesá až na 413 počátkem června a počátkem července se
spravuje na 450.
Stejně byly postiženy i hodnoty stavební. Králocement zahajoval 1490,-, stoupl na 1780 na
konci března v očekávání „věcí příštích“ při úpravě silnic, ale pak se pomalu kurs drobil až na 1330
na konci května, ač na počátku července stál zase 1560.
Západočeské kaolinky přikročily k restrikci výroby a zaměstnanectva a po začátečním
kursu 2880 vidíme kurs kol 3000 na konci března, ale pak při úplném bezobchodí svezl se kurs na
2600 počátkem a na 2300 koncem června.
Z chemických hodnot sluší uvésti akcie Chemické v Ústí a Sola, Chemická Ústí vkročila do
Nového Roku kursem 660,-, skočila až na 740,- na začátku února 1931, ba i na 763 na počátku
března, ale rapidně poklesla v dubnu a květnu na 587,-, a teprve na počátku července vidíme opět
kurs 621. Solo končilo rok 1930 kursem 905, pokleslo na 860 v polovici ledna, pak se zvyšuje v
kursu na 934 na počátku března, ale poznenáhlu klesá na 720 na konci května, načež se spravuje na
775 na počátku července. Chemické hodnoty teprve nyní cítí silněji důsledky krise.
Zajímavý vývoj měly cukerní akcie. Jejich kursy vyvíjely se v těchto fásích:

Český cukr
Neštěmická rafinerie
Schoeller
Ústecká rafinerie

3. ledna

28. března

13. června

7. červce

526
631
830
695

600
550
910
-

460
485
700
-

515
495
712
-

Zvýšení v březnu resultovalo z realisace Chadbourneova plánu o restrikci cukerního osevu a
o kontingetaci exportu a výroby. V červnu nový pokles surového cukru a všeobecně mdlá nálada
působila depresivně na kursy, které se již 2 měsíce drobily. V poslední době všeobecná situace
pozvedla poněkud i kursy cukerních akcií.
Akcie bankovní všeobecně oslabily v prvém půlletí roku 1931 a to Živnobanka ze 419 na
počátku roku na 389 začátkem července. Agrární banka z 509 na 500, Länderbanka ze 658 na 608,
Č. banka Union z 314 na 287, Č. eskomptní banka z 325 na 290, Č. průmyslová banka ze 470 na
437. Živnobanka nezměnila dividendu Kč 24, zato Č. banka Union a Č. eskomptní banka snížily
dividendy dle příkladu vedoucích bank německých, jež provedly redukci z 12 na 8 % a to Č. banka
Union z Kč 20 na Kč 16 a Č. eskomptnní banka z Kč 22 na Kč 18, Průmyslovka pak z Kč 26 na Kč
24, Agrární banka platila nezměněnou dividendu Kč 26 a Länderbanka Kč 40.

www.securityprinting.org

41

Ing. Vlad. J. Pulat: Finančnictví a bursy v New-Yorku a vývoj Pražské bursy v posledních letech.

Co se dá od pražské bursy očekávati.
Všeobecná tendence.
V poslední době uplatnily se na pražské burse vlivy cizozemské. Ačkoli se u nás zdůrazňuje,
že poměry v cizině, zejména bursovní, nemají pro nás významu a konečně jest to i pravda hledě k
posici našeho, řekl bych, provinciálního, trhu, přece v posledních měsících řídily se kursy naší
bursy dle toho, jaký byl kurs Farben v Berlíně či United States Steel v New Yorku. Zajímavo jest,
že určitá odvislost naší měny od New Yorku přenáší se i na toto pole.
Zatím poměry se diametrálně liší, neboť New York byl do nejzazších mezí přespekulován
na podzim r. 1929, což jasně dokazovaly sazby za denní peníze až 23 %, zatím co dnes jest možno
je dostati za 1 %. Dále jest jistě známo, že zejména v USA průmysl ocelářský jest čistě
konjunkturální, takže akcie United States Steel není nikterak správným barometrem newyorkské
bursy. Rovněž tak nelze posuzovati bursu podle akcií automobilových či olejářských, ježto jsou to t.
zv. „Key industries“ úplně konjunkturální. New York trpí též umělým vyhnáním konsumpce
podle naší terminologie, ježto výroba se od doby mírové skoro ztrojnásobila, kdežto počet
obyvatelstva stoupl pouze as o 12 %. Evropa má výrobu stejnou jako před válkou a jen některé státy
vykazují vzrůst životního standardu, na němž závisí výroba a podnikání vůbec. Můžeme s pýchou
říci, že právě u nás životní standard se zvýšil. Kdo jen rok či 2 roky nebyl doma, ten pozoruje
zvýšení životní úrovně širokých vrstev, zejména pokud se týče bydlení, domácího komfortu, oděvů
atd. Uznávám, že jsou však státy, které chtějí držeti krok s vývojem, ale nemají na to peněz
vlastních a budují na základě cizích peněz, které jednou budou musiti zaplatiti na vrub budoucí
generace. Mám na mysli zejména Německo, Rakousko a Maďarsko.
U nás máme jednu chybu a to přespřílišný pessimismus. Osvojili jsme si mnoho amerických
metod v průmyslu a snad i v obchodu, ale ne v povaze. Kolik lidí řídí se heslem „Keep smiling“,
kolik lidí pracuje klidně s úsměvem na rtech a dovede se vžíti a řešiti každou situaci ? Země, která
jest od přírody velmi dobře fundovaná, která má pracovité a inteligentní dělnictvo s poměrně
nízkými mzdami a platy, nemusí se báti budoucnosti, bude-li též vedení dobré. Jedině čím trpí, jest
špatný výběr osob vedoucích nejen v soukromém, ale i veřejném životě. Lituji, že mi není možno,
abych na praktických příkladech dokázal, co může způsobiti vedení, ať již v průmyslu či bankách
atd., jaké se v tomto směru jeví rozdíly v jednotlivých podnicích, byť měly skoro stejné či
podobné existenční podmínky.
Bursa jest vždy reflexem hospodářského života a ten pesimismus, který ovládá veřejný
život, přenáší se i na bursu. Jestliže se díváme na vývoj bursy v posledních 18 měsících, který jsem
se pokusil zachytiti v předcházejících odstavcích, tu vidíme, že trh byl prostě ovládán baissistypessimisty. Baisse, resp. kontremina šla tak daleko, že vláda byla nucena vydati zákaz
kontreminování v té formě, že banky byly vyzvány, aby nepůjčovaly kusů, jichž k baissovní
spekulaci jest třeba. Tomu ještě napomáhala Vídeň a Berlín, jež prodávaly u nás ty papíry, jež jsou
u nás znamenány, a jež do určité části jsou v holdingu dotčených zahraničních skupin. U Vídně byl
to úpadek Bodenkreditky a pak silné zakymácení Kreditanstaltu na konci prvého pololetí r. 1931,
který způsobil silný příliv zboží v některých papírech a pak arbitrážní prodeje z Německa a
Rakouska hlavně v CC rentách a zlatých prioritách bývalých rakouských drah, pokud je Německo a
Rakousko vlastnilo, ježto náš úrokový výnos Němcům přirozeně nestačí, zejména ne od 2. čtvrtletí
1931, kdy sazby v Německu začaly stoupati.
Bylo by si jen přáti, kdybychom se od vlivu Vídně a Berlína co nejvíce emancipovali, byť
i za cenu větších obětí, neb přechodné ztráty. Po převratě se udělalo mnoho, když jsme prováděli
repatriaci našich cenných papírů, ale věc ta ještě není hotova a může-li kdo ještě přispěti k úplnému
osamostatnění našich podniků, nechť tak učiní co možná nejdříve. Lépe pozdě, nežli nikdy. Případ
Nýdecké vinárny a německé „Nordwolle“ v polovici r. 1931, u níž zmíněný koncern má nyní
dubiosní pohledávku Kč 230 mil. jest více nežli pádným důkazem. Nepokládám ani za přílišné
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štěstí, že na našich vedoucích podnicích jest zúčastněn kapitál francouzský. Jest to sice lepší věřitel
a financier, nežli Německo či Rakousko, ale přece jen v ohnisku stálých politických půtek a
problémů. V tom směru jest postavení Spojených států jedinečné a kdybych měl na vybranou, kde
si mám opatřiti zahraniční úvěr, tedy bych šel do USA, pokud by mi ostatní podmínky vyhovovaly.
Bohužel americký kapitál jest u nás zastoupen velmi nepatrnou měrou, relativně nejméně ze
všech kulturních států Evropy. Kapitál investovaný v afilacích amerických společností (na př.
Vacuum Oil Co., National Cash Register Co. atd.) činí asi $ 4.8 mil. přímou zápůjčku v dolarech
má pouze První česká sklárna v Oloví v částce $ 1.5 mil., dále i První brněnská strojírna $ 1.8 mil.,
jež se neslavně vyrovnala s Lismanem na 45 %. Naše finančnictví má však příliš maloměstské
základy a rozhled a styky s cizinou omezují se na minimum. To cítí pak i bursa.

Kursový index a výnos u nás a v cizině.
Kursový index a výnos jednotlivých skupin udává Národní banka československá na konci
června 1931 takto:
Státní ukládačky
Obligace veřejnopráv. podniků
Ostatní ukládačky
Domácí banky
Cukrovary
Potravinářské podniky
Chemická industrie
Pivovary
Stavební industrie
Strojírny
Textilní podniky
Uhlářské podniky
Železo a kovy
Index průmyslových hodnot
Index ukládaček

113,008
109,13
103,487
109,624
36,467
59,773
82,449
131,115
103,837
113,179
60,583
82,952
90,823
91,2
107,362

5,348 %
5,253 %
5,207 %
5,652 %
5,543 %
5,177 %
7,457 %
5,67 %
5,65 %
7,125 %
2,348 %
6,735 %
6,35 %
5,586 %
5,269 %

Srovnáme-li výnos našich ukládaček s ostatními státy, dostáváme tuto tabulku:
Československo
Rakousko
Německo
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Jugoslávie
Rusko
Řecko
Itálie

5,27 %
7,25 %
7,92 %
8,33 %
12,44 %
9,86 %
7,92 %
9,2 %
9,86 %
5,48 %

Holandsko
Belgie
Francie
Anglie
Norsko
Švýcary
Švédsko
Dánsko
USA
Argentina

5,13 %
4,76 %
4,85 %
4,38 %
3,77 %
4,6 %
5,03 %
4,54 %
3,86 %
6,13 %

Z tohoto přehledu jest viděti, že postavení Československa na mezinárodním foru jest zcela
příznivé, a že se pomalu, ale jistě, blížíme západoevropským poměrům, pokud se úrokového výnosu
týče. Škoda, že v ostatních oborech financování máme do západoevropského vzoru daleko. Jsou to
zejména věci, týkající se vlastního financování průmyslových podniků a pak financování podnikání
bankami.
U nás průmysl jest příliš jednostranně financován, a to buďto vydáním akcií, nebo
kontokorentním úvěrem u bank, který jest pro podnik poměrně drahý a pro banky často velmi
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nebezpečný. U nás chybí různorodost financování, jež jest tak typická u států západních, hlavně v
Americe a Anglii. Nemáme přednostních akcií, nemáme průmyslových obligací, vydávaných
jednotlivými podniky, nemáme krátkodobých průmyslových poukázek atd. Náš investor nemůže se
zúčastniti průmyslového podnikání, jestliže se nechce vydati na pospas spekulaci. Nemá
průmyslového papíru pevně zúročeného a průmysl nemá prostředků, jimiž by si opatřil levný úvěr.
Banky pak musí poskytovati dlouhodobý úvěr provozní, který svou dlouhodobostí stává se začasté
pro banky velmi riskantní.
Kdyby průmysl mohl vydávati obligace pevně zúročitelné, (dnes na př. na basi 6 %) měl by
jistou základnu finanční a v dobách zlých jeho ochranou byl by akciový kapitál, z něhož by platil
buď malou či žádnou dividendu. Dnes často neplatí ani dividendy, ani úroků bance, ježto v
předchozích letech vysoký úrok z táhnoucích se kontokorentních úvěrů jej vyčerpal a jestliže tuhá
krise zmenší výdělky na minimum, nemůže platiti úroků bance, i kdyby měl dobrou vůli.

Budoucí vývoj jednotlivých kategorií na burse.
Pokud se týče jednotlivých skupin, jak papírů spekulačních, tak i ukládacích, lze dnes těžko
dělati prognosu, neboť i gigantické věci a útvary se bortí jako domky z karet, jak německý skorokrach v polovici července jasně dokázal.
Pokud se týče státních ukládaček, tu lze míti mínění to nejlepší, neboť intervenční
konsorcium bylo před vydáním investiční půjčky na jaře 1931 úplně bez zboží a potřeba sociálními
ústavy a depositními ústavy stále roste. I kdyby vláda vydala novou půjčku na krytí deficitů, jež v
době krise jsou přirozeným zjevem, nelze čekati podstatného snížení kursů, dokud bude důvěra
občanstva ve stát, resp. v sebe samu. Naopak lze míti za to, že postupem času přejdeme ze 6 %
standardu na 5½ % či až na 5 %, jak plánovitě naznačil již Dr. Engliš při konversní půjčce v r.
1928.
Ukládací papíry vydané podniky všeužitečnými jsou velmi dobře fundovány, ježto jsou
vydány pro podniky se zajištěným konsumem (elektrárny, plynárny atd.) a jsou velmi oblíbeny,
nejen u nás, ale i za hranicemi. Kdyby naše elektrárny chtěly zahraniční půjčky, dostanou je jistě
ihned.
Posice bank jest neprůhledná tím, že jsou velmi často zúčastněny na průmyslech, jež jim
způsobují těžké ztráty. Jednou jest to průmysl textilní, podruhé cukrovarský, pak zase porculánový,
kovodělný atd., podle toho, jak který kvete či živoří. Štěstím pro nás bylo, že většina bank byla
sanována ze známých sanačních fondů, takže vlastní posice kromě dvou padlých bank na veřejnost
nepronikla, ale každému zasvěcenci jest známo, že ony 2 miliardy Kč, jež byly na sanaci vydány,
neliší se daleko od úhrnu akciového kapitálu všech bank a jak situace dnes vypadá, bylo by
zapotřebí sanovati některé banky znovu. Máme velmi zdravé banky s význačnou světovou reputací,
ale máme celou řadu bank, které měly dávno zmizeti se světa, resp. připojiti se na jiné silnější
celky. Celkově však vzato, naše spekulační publikum dobrým bankovním akciím nerozumí a mám
dojem, že otázka zhodnocení kursů jest otázkou výchovy publika.
Průmysl cukrovarnický patří k oněm odvětvím, jež trpí chronickou krisí, resp. u nichž krise
začla. Jejich existence jest při nynějších poměrech umožněna u nás takřka pathologickou disparitou
mezi cenou cukru u nás a na světovém trhu. Vyšší konsumpce, která jest u nás zcela možná, jest
brzděna přemrštěnými daněmi a dávkami, ač jde o potravinu pro lidský život nezbytnou. Přes ostrou
krisi, která v tomto odvětví panuje, má se za to, že budoucnost tohoto průmyslu není tak černá, jak
se maluje, a že čsl. cukerní akcie uvidí vyšší kursy než dnes.
Zajímavým zjevem u nás jest, že i akcie potravinářských podniků jsou velmi podceněny,
přesto, že v celém kulturním světě výroba potravin není takřka dotčena krisí. U nás bylo několik
specielních případů jako Maršner-Orion, Pražské mlýny, Odkolek, které nepřidaly příliš důvěry v

www.securityprinting.org

44

Ing. Vlad. J. Pulat: Finančnictví a bursy v New-Yorku a vývoj Pražské bursy v posledních letech.

akcie tohoto oboru, ale pro futuro dá se souditi, že při normálním koloběhu a nebude-li továrnami
oněmi spekulováno, dá se souditi na příznivý vývoj dotčených akcií.
Chemická industrie patří k těm, jež musí stále investovati a také prováděti soustavnou
racionalisaci zejména u nás, kde soutěž vyspělého průmyslu německého jest nejvíce cítiti. To vedlo
ke konservativní dividendové politice těchto podniků, proto risiko spekulační jest obmezeno na
minimum, zejména nyní, kdy akcie ty jsou značně podceněny hledě k vnitřní hodnotě podniku. Na
př. akcie Chemické Ústí za Kč 500,- při dividendě Kč 40.-, jest jistě velmi levná. Totéž lze říci o
SOLU. Bylo by záhodno, aby akcie velikých podniků jako Explosie v Semtíně, Továrny na dusíkaté
látky v Mar. Horách atd. byly též uvedeny do bursovního obchodu.
Pivovary již svým vysokým indexem dokazují, že krisí příliš netrpí a doufejme, že ani trpěti
nebudou. Národ československý jistě nezavede prohibici a jest pravděpodobné, že po zrušení
prohibice v USA a zavedení ochranné značky plzeňského piva v Německu, zvýší se i export do
těchto zemí.
Stavební akcie patřily k primadonám (Králocement, Západočeské kaolinky, Sedlecký kaolin
atd.), ale trpí zmenšeným stavebním ruchem. Sice se dnes tvrdí, že jest domů nastavěno na 5 let, ale
mnozí tomu nevěří, zejména ne ti, kdož znají a pozorují zvýšený standard of life našeho
obyvatelstva, který bezpodmínečně vyžaduje vyšší kulturu bytovou. Mimoto úprava našich silnic
betonováním a dlážděním uplatní se u některých podniků.
Strojírny nemusí se báti budoucnosti. Svět jde rychle kupředu a staré stroje sluší rychle
směňovati za nové, jestliže chce podnik držeti krok s konkurencí. Jde o to, aby byly pokrokově, při
tom však ne ukvapeně vedeny a zejména po stránce finanční a financování. Jest jistě ku podivu, že
naše 2 největší strojírny přes tyto příznivé vyhlídky do budoucna mají rentabilitu kol 8 %.
Textilní industrie neměla v posledních letech na růžích ustláno a vyhlídky pro existující
akciové podniky nejsou příliš růžové. Nejlepší budoucnost bude míti průmysl hedvábnický, pak
bavlnářský, pak vlnařský a nejhorší lnářský. Svět dnes spěje k jemnějším látkám a dík
transportačním prostředkům a akumulaci většiny obyvatelstva ve velkých městech klesá i spotřeba
vlněných látek. Nepovažuji však situaci tohoto průmyslu za kritickou, jelikož by mohl najíti
odbytiště v cizině, kdyby projevil větší expansi, jež jest vlastní mnoha podnikům soukromým.
Uhlářské podniky mají stabilní odbyt a jen nepatrně trpí konjunkturou. Na nějaký veliký
rozvoj v budoucnu nedá se počítati, ježto průmysl zavádí úsporné hospodaření palivem, dále
elektrická energie vyrábí se valnou měrou v hydroelektrárnách a též i v domácnostech zejména ve
velkoměstech, užívá se jiných otopných látek.
Podniky železářské a ocelářské jsou čistě konjunkturální, neboť podle výroby železa soudí
se konjunktura. Při normálním vývoji dalo by se očekávati, že výroba stoupne, ježto železa se užívá
čím dále, tím více, při výrobě strojů, staveb, velikých konstrukcí atd. Jest ovšem rozdíl mezi
podniky starými a novými, resp. modernisovanými. Jako typické příklady možno srovnati Báňskou
a hutní na jedné a Železárnu Rotava-Nýdek na druhé straně.
Hospodářství světové jest dnes tak komplikované, že nikdo nemůže věděti, co bude za rok,
ani ne za měsíc. Jediné, na čem můžeme basírovati, jest důvěra sama v sebe, zdravý optimismus,
práce při rozumném spoření, tvoření nových statků a zvyšování životního standardu, který
podmiňuje větší odbyt a výrobu.
Kursy a dividendy spekulačních papírů na Pražské burse v letech 1928-30:
1928
Bankovní:
Agrární banka čsl.
Länderbanka
Česká banka Union
Česká eskomptní banka
Česká průmyslová banka
Slovenská banka
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1929

1930

Kurs:

Divid.:

Kurs:

Divid.:

Kurs:

Divid.:

481/61
814/699
442/370
472/02
467/10
198/74

25
40
20
22
26
12

520/481
830/719
446/390
483/01
501/465
202/181

26
40
20
22
25
12

535/08
730/656
396/314
409/325
488/470
196/178

26
40
16
18
24
12
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Ústřední banka českých spořitelen
Živnostenská banka
Národní banka čsl.

532/488
634/481
7080/6050

28
24
275

530/490
681/495
7100/6275

28
24
290

518/487
520/420
7000/6060

28
24
280

1456/1095
453/400
1100/880
5940/4730
1130/720
2470/1670
2570/1145
815/600
920/576
488/365
1960/1435
940/595
1220/625
2115/1850
310/260
695/576
2650/1735
1850/1635
1248/965
1760/1415
3130/2550
2580/2020
945/840
2000/1420
2000/1370
1590/1010
4790/30751)
1895/1355
4280/3210
792/688
8630/6140
548/398
568/275
1260/809
370/230
1250/870
1135/630
2850/1350
865/633
420/335
398/330
2245/1690
3400/2600
747/525
4180/3360
69/49
2005/1620
884/672
2340/1520
980/740
1416/1145
2735/2040
657/554
685/560
435/324
620/500
573/331
248/215
785/665
665/405

52
16
60
230
30
54
40
24
28
20
70
36
25
65
14
40
40
50
40
70
150
110
40
80
80
8
8
100
50
120
34
300
32
+
48
10
50
35
48
30
+
20
100
100
28
150
28
36
50
40
70
50
20
30
18
30
27
10
35
24

1450/1095
520/424
1185/1000
5810/4630
880/597
1770/1160
1310/800
795/620
890/677
450/373
1595/1220
630/445
885/730
1910/1585
290/220
580/500
2555/9751)
1720/10001)
1331/995
1915/1625
2960/2620
3280/2500
940/820
1670/1462
2240/1765
2030/1280
230
3395/1995
2190/1765
4480/3740
925/700
8260/5030
508/463
462/379
1320/1110
358/314
1350/680
1180/600
3400/890
960/445
385/245
373/300
2355/1900
3080/2350
745/608
4800/3770
2070/6461)
1043/733
2890/1915
755/385
1924/1373
2760/10701)
624/399
675/505
452/338
683/575
624/520
240/215
765/610
476/308

52
22
60
250
30
54
40
24
40
18
70
36
36
65
14
40
45
50
40
40
160
125
40
88
110
48
8
100
60
140
28
300
32
10
50
12
36
30
+
26
+
20
100
56
28
160
28
36
75
+
90
62.50
20
30
20
30
36
+
35
+

1170/780
535/490
1050/990
5030/4050
726/462
1145/690
822/580
790/710
842/660
392/330
1275/1000
608/480
805/575
1535/1000
241/215
535/480
1110/825
1080/630
1116/590
1800/7651)
2940/2500
2990/2800
870/650
1480/1260
2000/1800
2090/1545
170
2060/1470
2055/1600
3900/2550
846/665
5640/3680
448/290
383/233
1232/805
325/208
760/580
740/400
960/400
500/400
290/136
301/208
2020/1450
2435/820
668/381
4110/2500
683/460
841/496
2115/1440
395/295
1866/1142
1232/1030
433/275
600/440
377/250
685/595
640/500
200/160
680/610
333/158

48
28
60
235
20
24
40
62
36
40
14
20
45
48
40
40
160
125
+
100
50
125
275
10
46
36
30
+
24
+
14
90
56
20
160
+
24
28
75
+
90
62.50
12
+
12
30
36
+
35
+

Průmyslové:
Duchcovsko-podmokelská dráha
Pražsko-duchcovská dráha
Pražská paroplavební společnost
Ferdinandova sev. dráha
Česká spol. pro průmysl cukerní
Cukrovary Schoeller a spol.
Neštěmická rafinerie cukru
Ústecká rafinerie cukru
Fr. Křižík, a. s.
Zemědělské závody Amylon
Frant. X. Brosche syn
Apollo a. s., Bratislava
Maršner-Orion
A. s. pro průmysl lihový, Mor. Ostrava
Medica, tov. lučebnin
Merkur, tov. na cukrovinky
Solo, a. s.
Akc. spol. pro průmysl mléčný
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Sellier a Bellot
Český akc. pivovar, Budějovice
Maffersdorfský pivovar
Moravia, akc. pivovar, Brno
První brněnský pivovar
Akc. pivovar v Nuslích
Světovar, Plzeň
Epiag, průmysl porculánový
Králodvorská cementárna
Sedlecké kaolinové závody
Západočeské továrny kaolinové
Pražské cihelny
Českomoravská-Kolben-Daněk
Wichterle a Kovářík, a. s.
První brněnská strojírna
Ringhofferovy závody
Melichar-Umrath
B. H. Hellman, a. s.
J. Walter a spol.
Text, závody Hernych
Červenokostelecké prádelny a tkalcovny
Kosmonosy, tiskárny látek a textil. podniky
Sdružené továrny vlněného zboží
Česká obch. spol., Ústí n. L.
Severočeské uhel. doly
Západočeský báňský akc. spolek
Báňská a hutní spol.
Meva, spol. pro průmysl zbožím kovovým
Měďárna Čechy
Poldina huť
Pražská žel. spol.
Č. budějovická smaltovna nádobí
Škodovy závody
Továrna na káble
Železárna, Rotava-Nýdek
H. Bergmann, N. Bydžov
Inwald, sklárny
První česká sklárna, Oloví
A. s. pro průmysl papír., Olšany
J. Rindskopfa sklárny
Centrokomise, a. s.
Jindřichovská továrna papíru, a. s.
1)

Kursy po rozdělení akcií zpravidla 1:2 kromě u Králocementu.

Značky: + = žádná dividenda, kdežto - = že o dividendě nebylo rozhodnuto.
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