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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

14:30 USA Malobchodní tržby, m/m, 
3/20 

-8,0 -0,5 

15:15 USA Průmyslová produkce, m/m, 
3/20 

-4,0 0,6 

15:15 USA Využití kapacit, 3/20, % 73,8 77,0 

Zdroj: Reuters Datastream. 

CZE: Inflace v březnu 3,4 % 

V březnu dosáhla spotřebitelská inflace -0,1 % 
meziměsíčně a 3,4 % meziročně. Klesly hlavně ceny 
pohonných hmot. Opačným směrem působil nárůst cen 
potravin, ke kterému také přispěla výrazně vyšší poptávka 
domácností. 

 

Vývoj inflace ve zbytku letošního roku bude záviset na 
délce aktuálních omezení a hloubce recese. V tuto chvíli 
přikládáme největší váhu scénáři „Oživení za 3M“, který je 
založen na předpokladu, že na přelomu druhého a třetího 
čtvrtletí se již ekonomika začne pozvolna vracet ke 
standardnějšímu fungování. Více viz včerejší Bleskovka. 

Míra inflace (%) 2020 2021 

Oživení za 3M 2,9 1,3 

Oživení za 6M 2,8 0,8 

Rychlé oživení 3,1 1,7 

CZE: Běžný účet v únoru v přebytku 

Běžný účet platební bilance skončil v únoru v přebytku 
téměř 30 mld Kč. Za první dva měsíce činí přebytek zhruba 
48 mld Kč. To vypadá na první pohled příznivě. 

Druhý pohled ale již krotí oprimismus. Zaprvé, jednak na 
začátku roku je vždy výrazný kladný sezónní vliv. Zadruhé, 
ve směru vyššího přebytku působil pokles cen ropy, což je 
výrazně volatilní položka, jejíž vývoj se po krizi rychle otočí 
nahoru. A zatřetí podléhá platební bilance značným 
revizím. I aktuálně je za únor v položce „chyby a 
opomenutí“ zhruba 15 mld, což je polovina únorového 
přebytku. 

Hlavně tento třetí faktor považuji za natolik významný, aby 
při hodnocení současného vývoje běžného účtu byl člověk 
značně opatrný. 

Různé 

Mezinárodní měnový fond silně přehodnotil růst světové 
ekonomiky pro letošní rok. Aktuálně odhaduje pokles o 3 %. 

Na telekonferenci se ministři financí G7 dohodly, že bude 
nutné poskytnout finační a technickou podporu rozvíjejícím 
se ekonomikám. 

Dnes vyjdou březnová data maloobchodních tržeb a 
průmyslové produkce v USA. Půjde o první „tvrdá“ data, 
která ukáží rozsah krize. 

 

 

Správce rekreační chaty vítá pana Nováka: "Uděláme 
všechno, abyste se zde cítil jako doma!" 
"Proboha, já myslel, že si sem jedu odpočinout!" 

 

Jiří Polanský, analytik, research@csas.cz 
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