Osobnífinance – report z internetových diskuzí za březen 2017
Insight #1: CherryPicked*
* Z každého výstupu, který SentiSquare Analytics vygeneruje,

vydolujeme spoustu hodnotných informací. Prostředí online diskuzí se dynamicky
mění, a proto je každý výstup SQ Analytics jiný. Zajímavá a překvapivá data jsou ale ve všech – jde jen o to si jich všimnout a využít je.

SQ:

„Při porovnávání podmínek na sociálních sítích zazářila EquaBank, zaostala ČSOB.“

Insight #2: Témata měsíce*
* SentiSquare Analytics automaticky seskupí všechny příspěvky do TÉMAT – viz graf – a odhadne jejich SENTIMENT (pozitivní, negativní, neutrální).
Témata jsou původně označena deseti slovy, které SQ Analytics vyhodnotí jako nejrelevantnější. My jsme je pak pro větší přehlednost dodatečně
pojmenovali kratšími názvy.
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Insight #3: Latest Developments*
* Jeden z nejšikovnějších způsobů jak pracovat se SentiSquare Analytics je sledovat vývoj online diskuzí v čase. Data z výstupů SQ Analytics umožňují
vysledovat trendy v tom, o čem lidé na internetu diskutují a jak přemýšlejí, a reagovat dřív než ostatní.

„

SQ: O EET se diskutuje méně než v předchozích měsících, stále ale s negativním sentimentem.
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Osobnífinance: #insightyměsíce za březen 2017
Insight #4: Významová slova měsíce*
* U každého příspěvku SentiSquare Analytics určí nejdůležitější výrazy, které mají v rámci textu největší váhu. Těm říkáme VÝZNAMOVÁ SLOVA. Ta,
která se nejčastěji objevují v celé diskuzi, označí SQ Analytics jako významová slova celého tématu či časového období.

Významová slova března2017 byla:
ČNB, mzdy, intervence, EET, zákona, Kč, dluhopisy

Pro srovnání uvádíme březen2016:
ministr, Babiš, migranti ,Kalousek, Čapí, Čína, Zeman

Insight #5: Banky jako předmět diskuze*
* SentiSquare Analytics mimo jiné sleduje, jak se na českém internetu mluví o nejdůležitějších bankách na
českém trhu. Graf napravo ukazuje, kolik komentářů se týká jednotlivých bank relativně k ostatním.

„

“

SQ: Ze všech komentářů se 15 % týká přímo jednotlivých bank.

Airbank 18%

ČS 11%

ČSOB + Era 12%

Vybraný reprezentativní komentář:
„Kde je dnes nejvýhodnější mít účet v EUR v kombinaci s kartou, tak
abych mohl vybírat EUR v EU ideálně bez poplatku? Mám CSOB
Premium a EUR účet zadarmo, k tomu i kartu, ale výběr 100Kč Mám

Equabank 7%
Fiobanka 7%
KB 5%

ještě EUR účet u Fio, ale tam chtějí 0,5 % + 80 Kč za výběr..“
mBank 19%

Moneta 6%

Raiffeisen 9%

Insight #6: Analýza vybraného tématu*
* Většinu měřítek je možné aplikovat na několika úrovních. Jako příklad může sloužit doplnění
předchozího grafu: přidáváme rozpad na jednotlivé banky , ale i na zdroje u tématu Bezhotovostní platby.

„

SQ: Velmi významná část debat o půjčkách probíhá

“

Sberbank 1%
UniCredit
4%

Airbank 19%

ČS 11%

na serveru emimino.cz.

ČSOB + Era 13%

Přes 95 % komentářů z tématu Půjčky pochází z
následujících zdrojů:
idnes.cz (28%), emimino.cz (25%), facebook.com (10%),
e15.cz (9%), aktualne.cz (6%), novinky.cz (6%), ihned.cz (3%),
echo24.cz (3%), parlamentnilisty.cz (2%), mesec.cz (2%),
zive.cz (1%), kurzy.cz (1%), nyx.cz (1%)

Významováslova jsou:
úvěr, hypotéka, půjčka, úrok, hypo, sazby, splátky,
splácení, fixace, nemovitosti
Více informací na info@sentisquare.com

Equabank 7%
Fiobanka 8%

KB 18%

mBank 12%
Moneta 4%
Raiffeisen 4%
Sberbank 1%
UniCredit 4%

Osobnífinance: #insightyměsíce za březen 2017

Insight #7: Vybrané příspěvky*
* V SentiSquare Analytics je možné prohlížet konkrétní texty zařazené do výzkumu jako relevantní a analyzované naším softwarem. Abychom
ilustrovali obsah diskuzí, vybrali jsme u Top10 témat skutečné komentáře, které jednotlivá témata významově reprezentují.

„On je nejeden pripad kdy diky nekolika
stokorunovym dluhum byl clovek financne
srazen na kolena vymahanim desetitisicu.
Dalsi exekutor s radne nefouknutym
dluhem 100 kc uz nema z ceho brat.“

Dluhy, hypotéky,
exkuce

„Dobrý spořící účet má i Equa Bank, sice je vázán
na běžný účet, ale vše je zdarma, i výběry z
bankomatu. Pokud je na účtu příjem minimálně
10 tisíc měsíčně, tak je tam i bonusový úrok“

Bankovní účty,
spoření, poplatky

„Když superhrubá mzda není trik, proč se bere za
základ příjmu jen v ČR? To, že odvody platí
zaměstnavatel i zaměstnanec, funguje i v GER, FRA,
SWI, atd. a všude berou za základ daně z příjmu
hrubou mzdu.“

Mzdy

„To ještě nemůžete vědět, kolik budou intervence
stát. Jako představa, že koruna oslabí a ČNB
prodá svá Eura se ziskem, no to by byla krása.
Každopádně, to by museli zase zaplatit ti
spekulanti. Jo to by byla krása“

Intervence ČNB

„Kdyby se Vám povedlo sehnat pak byt za 1,5 mil.
Kč, tak musíte našetřit minimálně 150 000 Kč,
radši víc (a ještě se platí 4% daň, čili 60 000 Kč) a teď
od dubna se to bude zpřísňovat. Abyste měli klidné
spaní, tak si vzít hypo s úsporou aspoň 300 000 Kč.“

Výpočty

„Jenže u tohoto typu obcházení daňových
předpisů musí primárně konat finanční
správa (ukládá jí to daňový řád), což se
bohužel neděje.“

Právní a
legislativní otázky
„Hezké nedělní ráno Petře, rozhodně to
dáváme jako námět na zlepšení našich
bankomatů :-). Mějte krásný den, Vaše MMB“

Zákaznická podpora

„ZLATO ZLATÍČKO Povídat vánku o vichřici má
stejnou hodnotu, jako vyprávět o zlatu jako o
výhodné investici. Zlato není měna, ale komodita.
Investování do akcií má jiný rozměr, než spekulace s
jednou komoditou a padlou hvězdou zašlých časů.“

Investice, daně
„Co to? Lídl a nekvalitní potraviny?
:-D”
Obchodní řetězce

Více informací na info@sentisquare.com

„je rozdíl vesnice 5km od okresního města,
kam třeba i zajiždí MHD...a vesnice, kde do
nejbližšího města je to 30km po roztřískané
okresce, kde jede autobus 2x denně a o
víkendu vůbec“
Život na venkově

