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ZAGREB, 8.travnja 2018. (Icom, Hina) - Pregled vijesti iz gospodarstva:
Susan Bennett - glas Siri: Ne zaboravite svoju čovječnost i koristiti mozak!
ZAGREB - Korisnici pametnih telefona, glasovnih pomoćnika i drugih digitalnih usluga i aplikacija ni u digitalnom dobu ne bi
smjeli zaboraviti svoju čovječnost i koristiti mozak za rješavanje problema, poručila je u razgovoru za Hinu Susan Bennett,
vlasnica najpoznatijeg glasa digitalne osobne asistentice Siri.
To je kazala uoči dolaska u Hrvatsku na Dane komunikacija u Rovinj od 12. do 15. travnja.
Nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dani komunikacija u Rovinju će, prema najavama organizatora Hrvatskog
strukovnog udruženja za tržišno komuniciranje-HURA i Udruge za interaktivni marketing IAB Hrvatska, ove godine okupiti
više od lanjskih 2.500 sudionika, među kojima i neke od najpoznatijih i najutjecajnjih osoba iz svijeta marketinga, oglašavanja
i komuniciranja, uključujući i Susan Bennett.
Kako u Hrvatsku dolazi uz podršku Hrvatske turističke zajednice (HTZ), upravitelj njezinog Glavnog ureda Kristjan Staničić
za Hinu je rekao kako vjeruje da će boravak Bennett u Hrvatskoj dodatno prinijeti promidžbi i pozicioniranju Hrvatske kao
privlačnog i zanimljivog mjesta, ali i motivaciji nekih novih gostiju da posjete Hrvatsku.
"Snaga hrvatskog turističkog brenda stalno raste, a naše promidžbene aktivnosti i kampanje krasi originalnost, inovativnost i
kreativnost. U tom kontekstu iznimno veseli što u Hrvatskoj možemo ugostiti i Susan Bennett, vlasnicu globalno
prepoznatljivog glasa digitalne asistentice Siri", poručio je Staničić.
Organizatori Bennet najavljuju kao "iPhoneovu Siri", budući je upravo svojim glasom 'oživjela' Siri, Appleovu aplikaciju, koja
je među prvima u svijetu korištenjem umjetne inteligencije korisnicima iPhonea i drugih Appleovih uređaja omogućila
inteligentnu osobnu digitalnu pomoćnicu u uređaju, koja može slati poruke, upućivati pozive, provjeravati kalendar i još mnogo
drugih 'zadataka', ili jednostavno samo na engleskom razgovarati odnosno odgovarati na razna pitanja korisnika, što ne znači i
da može odgovoriti na baš sva pitanja. Siri je inače nordijska riječ koja znači "atraktivna žena koja vodi do pobjede".
Hrvatska čudesna zemlja
Siri je dostupna na više od 20 jezika u više od 35 zemalja svijeta, a iako hrvatski ne razumije i ne govori, odnosno hrvatski
jezik (još) nije na popisu jezika te aplikacije, Bennet u razgovoru za Hinu ističe da se i ona i suprug jako vesele prvom dolasku
u Hrvatsku i Rovinj, pogotovo što su od nekoliko ljudi koji su tu već bili čuli samo, kako kaže, čudesne priče o toj zemlji.
"Puno smo putovali svijetom, a iz onoga što vidimo na YouTube-u, Hrvatska dobiva veliku pažnju i promidžbu za svoj
turizam, pa i poznati turistički konzultant Rick Steves oznčava ju jednom od najzanimljivijih i najljepših turističkih odredišta u
Europi! Gledala sam njegov video i cijela mi je zemlja izgledala apsolutno prekrasno i osobito Rovinj, gdje će biti festival na
koji dolazim. Stoga sam uzbuđena što ću vidjeti taj krajolik, ali zanimaju me i kulturno-povijesna područja, poput stare
rovinjske jezgre i drugo", ističe Bennett.
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Slučajno Siri
Napominjući kako je zapravo i za nju način kako je postala izvorni glas te 'umjetne' osobne asistentice tajna, te da ne zna tko
ju je točno odabrao, Bennett kaže da je potpuno slučajno postala Siri i da se u ovom digitalnom dobu često događa da glumci
i drugi 'čitači' budu na nekoj audiciji bez svog znanja, odnosno da ih netko negdje čuje, svidi im se glas i izaberu ga.
A prilika za čuti njezin glas bilo je mnogo, jer se, kako kaže, bavi i pjevanjem, sa suprugom ima i bend, a glas je posuđivala i
za mnoge kampanje, priloge za razne kompanije i uspješne filmove, poput "Mission Impossible 4" ili "The Lego Batman
Movie".
"Pretpostavljam da je moj glas izabran jer je dovoljno ugodan, jasan i s artikuliranim izrazom, a glas je i moj jedini doprinos
Siri, jer nemam nikakve veze sa Sirinim stvarnim odgovorima. Snimke koje sam napravila sa tisućama rečenica i fraza jednog
ljeta 2005. postale su osnovni rječnik za Siri, a programeri su to preoblikovali u Sirine odgovore te snimke spojili u različite
riječi, rečenice i stavke koje se koriste u glasu Siri", otkriva Bennett, dodajući da nikada nije radila za Apple, nego za tvrtku
IVR, koja se sada zove Nuance, i s njima je imala ugovor.
Rečenice i fraze za to je snimala satima gotovo svakodnevno u mjesec dana u ljetu 2005., a originalna Siri je predstavljena
svijetu krajem 2011., pri čemu nije ni znala da će to biti s njezinim glasom, a što joj je, prepoznavši joj glas, otkrio jedan
prijatelj kada je Siri već 'krenula'.
Osim njezinog, Siri ima i mnogih drugih glasova na drugim jezicima, no Bennett kaže da je njezin izvorni Siri engleski glas
diljem svijeta.
"Postoje mnogi drugi glasovi Siri, koji govore na brojnim drugim jezicima, no ja mnoge od tih ljudi ne poznajem, osim Jona
Briggsa, koji je bio izvorni glas Applea u Engleskoj, nazvan Daniel, te australsku Siri, kojoj je glas dala Karen Jacobsen",
kaže Bennett, koja na pitanje što misli o sve većoj primjeni umjetne inteligencije, odgovara da ju to pomalo i zabrinjava.
"Ako ljudi budu sve više svoje probleme nastojali rješavati uz pomoć Siri i drugih digitalnih osoba, bojim se da više neće
koristiti mozak. To je posebno problem za djecu, jer u osnovi ne moraju naučiti onoliko koliko su nekada ljudi učili i istraživali
nego jednostavno to mogu pitati svoje pametne telefone", upozorila je zaključno Bennett.
ZSE: Crobexi kliznuli četvrti tjedan zaredom
ZAGREB - Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi prošloga tjedna blago oslabili, nastavivši tako negativni niz četvrti
tjedan zaredom, a jedini na dobitku je turistički sektor, ponajviše zbog dobrih turističkih rezultata i ugovora o prodaji državnih
hotela.
Crobex indeks spustio se prošloga tjedna 0,2 posto, na 1.801 bod, oslabivši tako četvrti tjedan zaredom. Tijekom tjedna
spustio se, po prvi put od lanjskog rujna, i ispod psihološki važne razine od 1.800 bodova.
Crobex10 prošloga je tjedna oslabio 0,15 posto, na 1.046 bodova, najnižu razinu od 24. kolovoza 2016.
Većina sektorskih indeksa je pala, a najviše Crobextransport, za 3,8 posto. Jedini je porastao Crobexturist i to za 1,9 posto.
Redovni promet dionicama iznosio je prošloga tjedna svega 16,7 milijuna kuna, što je otprilike 14 milijuna manje nego u
tjednu ranije.
U blok transakcijama dionicom HT-a ostvareno je još 6,16 milijuna kuna te Atlantica 2,12 milijuna kuna.
"Iza nas je još jedan vrlo miran, skraćeni trgovinski tjedan na burzi, koji je obilježila iznimno niska likvidnost te nastavak
negativne serije Crobexa, koji je četvrti tjedan zaredom završio s padom vrijednosti. Ostvareni su prosječni redovni dnevni
prometi od 4,6 milijuna kuna, što je najniža likvidnost od prve polovice listopada prošle godine", ističe Luka Grgić, financijski
analitičar u Zagrebačkoj banci.
Najlikvidnija je bila dionica HT-a, s redovnim prometom od 3 milijuna kuna. Cijena joj je pala 1,5 posto, na 161,5 kuna.
Slijedi dionica Valamar Rivijere, s prometom od 2,65 milijuna kuna, a cijena joj je porasla 1,25 posto, na 40,6 kuna.
Znatniji promet, gotovo 2 milijuna kuna, ostvaren je još i izdanjem Atlantske plovidbe, čija je cijena potonula 9,5 posto, na
514 kuna, pa je bila najveća gubitnica.
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Od 63 izdanja kojim se protekloga tjedna trgovalo na burzi, njih 27 zabilježilo je pad cijene, 22 porast, a 14 stagnaciju.
Znatniji cjenovni pad među likvidnijim izdanjima zabilježile su, uz Atlantsku plovidbu, i dionice Instituta IGH, za 8,2 posto.
S druge strane, najviše su poskupile dionice Maistre, za 4,1 posto, i Hotela Brela, za 2,8 posto.
Od važnijih poslovnih vijesti ističe se ona da su predstavnici Valamara i CERP-a potpisali ugovor o prodaji i prijenosu 55,48
posto državnih dionica Hotela Makarska, koje će Valamar platiti 172,6 milijuna kuna.
Potpisivanjem tog ugovora za Valamar nastaje i obveza objavljivanja ponude za preuzimanje preostalih dionica te sazivanje
skupštine dioničara.
Cijena dionica Hotela Makarska pala je 6,9 posto, na 268 kuna.
U petak su, pak, predstavnici CERP-a s predstavnicima dva mirovinska fonda, PBZ Croatia osiguranjem i Erste Plavim,
potpisali ugovor o prodaji i prijenosu 77,74 posto dionica crikveničkog Jadrana, čime su ti mirovinski fondovi postali novi
većinski vlasnici te hotelske kuće.
Oni su u zajedničkoj ponudi za kupnju 70,7 posto dionica Jadrana ponudili 199,8 milijuna kuna ili gotovo 6 milijuna kuna više
od početno traženih, uz obvezu da će dokapitalizirati Jadran s 200 milijuna kuna.
Dionica Jadrana pojeftinila je 0,7 posto, na 5,5 kuna.
Tijekom tjedna objavljeni su podaci sustava eVisitor i eCrew Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ), prema
kojima je ožujak, unatoč nešto slabijem Uskrsu, donio ukupno velike poraste dolazaka i noćenja turista, od 27 odnosno 31
posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Veliki porasti u ožujku pridonijeli su i rastu fizičkog turističkog prometa u prva tri mjeseca ove godine, kada je u Hrvatskoj
boravilo 19 posto više turista ili 894 tisuće, koji su ostvarili 2,3 milijuna noćenja ili 20 posto više nego u istom razdoblju prošle
godine.
"U sljedećem tjednu ne očekujemo značajnija kretanja na domaćem tržištu kapitala", zaključuje Grgić.
Wall Street prošloga tjedna pao, trgovinske napetosti porasle
ZAGREB – Na Wall Streetu su prošloga tjedna burzovni indeksi pali, dok se na ostalim najvećim svjetskim burzama
trgovalo oprezno jer se ulagači plaše trgovinskog rata nakon što je Washington najavio nove carine na uvoz kineskih
proizvoda.
Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna skliznuo 0,7 posto, na 23.932 boda, dok je S&P 500 potonuo 1,4 posto, na
2.604 boda, a Nasdaq indeks 2,1 posto, na 6.915 bodova.
Pad cijena dionica posljedica je obnovljenih strahovanja ulagača od trgovinskog rata, nakon što je u četvrtak predsjednik
SAD-a Donald Trump naložio da se razmotri uvođenje dodatnih carina na kineski uvoz u vrijednosti od 100 milijardi dolara.
Kina je brzo odgovorila da ne želi trgovinski rat, ali ga se ne boji te da će se boriti protiv "jednostranog američkog
protekcionizma po bilo koju cijenu".
Strahovanja od trgovinskog rata pritišću tržište već više od mjesec dana, od kada je Trump prvi put najavio uvođenje carina
na uvoz čelika i aluminija, jer bi te protekcionističke mjere mogle naštetiti rastu globalnog gospodarstva. Tim više što je Kina
najavila protumjere istog intenziteta.
Od tada cijene dionica gotovo svakodnevno oštro osciliraju, ovisno o procjenama ulagača da li trgovinske tenzije rastu ili se
smanjuju.
Polovicom prošloga tjedna cijene su dionica na Wall Streetu rasle jer su ulagači smatrali da najave carina od strane
Washingtona na uvoz kineske robe, a potom najave protumjera iz Pekinga predstavljaju samo dio pregovaračke taktike.
No, nakon novih Trumpovih poruka, u petak su strahovanja od trgovinskog rata ponovno ojačala, pa su toga dana svi
najvažniji indeksi izgubili sve prethodne dobitke.
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"To je reakcija na zabrinutosti u vezi pristupa američke vlade trgovinskim pitanjima. Tržište oscilira ovisno o tome da li ulagači
procjenjuju da se radi samo o retorici ili prevlada mišljenje da je taj problem doista ozbiljan", kaže Rick Meckler, predsjednik
u tvrtki LibertyView Capital Management.
Ulagače je dodatno zabrinula i izjava predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella da će Fed vjerojatno morati
nastaviti povećavati kamatne stope kako bi zadržao inflaciju pod kontrolom. Kazao je i to da je prerano za zaključke hoće li
rast trgovinskih tenzija naštetiti američkom gospodarstvu.
U petak je objavljeno da je u SAD-u u ožujku broj zaposlenih porastao za 103.000, što je manje od očekivanja analitičara i
najmanji mjesečni rast od rujna 2017. godine.
Prosječne plaće po satu porasle su, pak, za 0,3 posto u odnosu na veljaču, zbog čega je rast plaća na godišnjoj razini uvećan
na 2,7 posto, s 2,6 posto u veljači.
To pokazuje da bi idućih mjeseci mogla ojačati potrošnja, što bi moglo potaknuti rast inflacije, a to bi, pak, navelo Fed na
daljnje povećanje kamatnih stopa.
Pod najvećim su pritiskom prošloga tjedna na Wall Streetu bile dionice kompanija kojima bi trgovinski rat između SAD-a i
Kine mogao najviše štetiti.
Tako su cijene dionica u industrijskom sektoru u petak pale u prosjeku 2,7 posto, pri čemu je među najvećim gubitnicama bila
dionica proizvođača zrakoplova Boeinga s padom cijene od 3,1 posto.
Oštro su toga dana, prosječno oko 3 posto, pale i cijene dionica proizvođača čipova jer taj sektor otprilike četvrtinu svojih
prihoda ostvaruje prodajom u Kini.
A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,8 posto, na 7.183
boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,2 posto, na 12.241 bod, a pariški CAC 1,8 posto, na 5.258 bodova.
Na Tokyjskoj je burzi, pak, Nikkei indeks ojačao 0,5 posto, na 21.568 bodova.
Dolar ojačao drugi tjedan za redom, u središtu trgovinske napetosti
ZAGREB – Na svjetskim valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla je i prošloga tjedna, drugog za
redom, no pritom se znatno kolebala, ovisno o tome jesu li bojazni ulagača od trgovinskog rata jačale ili slabile.
Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, prošloga je tjedna ojačao
0,15 posto, na 90,10 bodova.
Pritom je cijena američke valute prema japanskoj porasla za 0,6 posto, na 106,90 jena.
Američka je valuta ojačala i prema europskoj, pa je tečaj eura skliznuo 0,3 posto, na 1,2280 dolara.
Na valutna su tržišta prošloga tjedna najviše utjecale vijesti o trgovinskim napetostima između SAD-a i Kine, nakon što je
Washington najavio nove carine na uvoz kineskih proizvoda, a Peking nove protumjere u istom intenzitetu.
Kako su bojazni ulagača od trgovinskog rata jačale, tako su jačale i valute koje se smatraju sigurnijim utočištem za kapital u
nesigurna vremena, kao što su japanski jen i švicarski franak.
Isto tako, ako su strahovanja od trgovinskog rata slabila, slabile su i te valute, dok je dolar jačao.
Pažnju ulagača u petak je privukla i izjava predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella da će Fed vjerojatno
morati nastaviti povećavati kamatne stope kako bi zadržao inflaciju pod kontrolom.
"Tržište valuta je trenutačno bipolarno. S jedne strane, Powell kaže da je situacija u američkom gospodarstvu dobra i da se
očekuje povećanje kamata, no tržište ga trenutačno ignorira. Ono je, naime, više fokusirano na trgovinske nesuglasice između
SAD-a i Kine, što bi moglo usporiti rast američkog gospodarstva", kaže Juan Perez, trgovac valutama u tvrtki Tempus
Consulting.
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U petak je objavljeno da je u SAD-u u ožujku broj zaposlenih porastao za 103.000, što je manje od očekivanja analitičara i
najmanji mjesečni rast od rujna 2017. godine.
Prosječne plaće po satu porasle su, pak, za 0,3 posto u odnosu na veljaču, zbog čega je rast plaća na godišnjoj razini uvećan
na 2,7 posto, s 2,6 posto u veljači.
To pokazuje da bi idućih mjeseci mogla ojačati potrošnja, što bi moglo potaknuti rast inflacije, a to bi, pak, navelo Fed na
daljnje povećanje kamatnih stopa.
"Rast plaća, kao i temeljna stopa inflacije, i dalje su prigušeni, no posljednjih mjeseci jasno se pokazuje da njihov rast ubrzava
na mjesečnoj razini. Cjelovito gledajući, zaposlenost raste, pri čemu plaće počinju rasti brže", kaže Paul Ashworth, ekonomist
u tvrtki Capital Economics.
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