Změny nejen na trzích….(hudba, retail)
Trh s akciemi byl plně pod kontrolou investorů spekulujících na pokles, přičemž negativní sentiment
byl již delší dobu živen zejména obavami o vývoj dluhové situace některých evropských zemí. Mnoho
investorů spíše utíkalo z akciového trhu a pro své peníze hledali co nejbezpečnější úkryt.
Nová situace na trzích je skutečně razantně jiná. Ještě v předchozím týdnu nečinná ECB a vůbec
Eurozóna se o víkendu 9.5.t.r. „semkla“ do jakéhosi bojovného šiku a v neděli večer dohodla hodně
ambiciózní záchranný plán pomoci evropským ekonomikám za 750 mld. EUR bojujícím s fiskálními
problémy a rovněž jistou podporu EUR.
Hrubý nárys skladby záchranného balíku vypadá takto: 60 mld. EUR stabilizační fond (víceméně
ihned k dispozici), MMF 250 mld. EUR a 440 mld. EUR půjčky garantované členskými zeměmi
Eurozóny. K tomu se ještě přidá ECB svojí aktivitou na sekundárním trhu, kde bude kupovat bondy
zemí Eurozóny a rovněž US FED přispěje znovuotevřením swapových linek ve vztahu možnosti
přístupu zahraničních institucí k půjčkám. Vypadá to jako by ohlášený stabilizační fond mohl přispět
k tolik proklamované fiskální unii…
Takový mohutný zásah do dosavadního utlumeného a skomírajícího sentimentu nemohl zůstat bez
odezvy, možná v první fázi opět mírně přehnané dle indikací na trzích….
Transfer prostředků se promítá i do hudebního businessu, kde britská ikona Queen (mimochodem
složila neprodávanější singl všech dob Bohemian Rhapsody) zřejmě odejde od značky EMI Music po
téměř 40 letech….
Kam legendy směřují? Přecházejí k firmě Universal Music Group pod křídly francouzské Vivendi od
příštího roku, když kontrakt s EMI jim vyprší. S firmou byli Queen svázání od roku 1972.
EMI vlastní investiční skupina Terra Firma Capital Partners Ltd. a v těchto dnech se má rozhodovat o
injekci dalších peněz do nahrávací značky EMI. Nová investice je v zájmu udržení samostatnosti
firmy od věřitele, kterým není nikdo jiný než banka Citigroup. Terra Firma koupila EMI za 4 mld.
GBP (6 mld. USD) v roce 2007 v dobách velké aktivity v segmentu fúzí a akvizicí.
Od EMI se ovšem odvrací i další „megahvězdy“, konkrétně Paul McCartney minulý měsíc realizoval
deal s nezávislou nahrávací značkou Concord Music Group. Dále Radiohead a Rolling Stones utlumili
svoji spolupráci s EMI v nedávné době. Rozhovory o změně nahrávací firmy jsou přisuzovány i další
ikoně Pink Floyd.
Odchod skupiny Queen od EMI byl reportován o víkendu britským TimesOnline.
Na závěr si odskočíme do Londýna, kde také došlo k důležité události. Nejznámnější obchodní dům
v Londýně Harrod´s, otevřený v roce 1849, byl dosavadním majitelem (vlastnil jej od roku 1985)
Mohamedem Al-Fayedem prodán. Na tom by jistě nebylo nic mimořádného, ale kupcem je již známé
investiční seskupení Qatar Holdings. To získalo monument britského a londýnského retailu (spíše
luxusnějšího stylu) za 1,5 mld. GBP (2,2 mld. USD) a je vymalováno…
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