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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

11:00 EMU Průmysl, m/m, 2/20, % -0,2 2,3 

11:00 EMU Průmysl, r/r, 2/20, % -2,0 -1,9 

14:30 USA Nové žádosti o dávky v 
nezam., do 11.4., mil. osob 

5,1 6,6 

Zdroj: Reuters Datastream. 

Průmysl v USA začal úpět pod tíhou viru 

Americká průmyslová produkce se v březnu meziměsíčně 
snížila o 5,4 % (trh čekal -4,0 %), přičemž využití kapacit v 
americké ekonomice dosáhlo 72,7 % (čekalo se 74,0 %). 
Zdá se, že pro americký průmysl nebyl březen tím, čím byl 
pro čínský průmysl únor (-26,6 %). V dubnu tak nejspíš 
můžeme čekat další velmi špatné číslo. 

 

Problémy byly vidět i v tamním maloobchodě: tržby v 
březnu spadly meziměsíčně o 8,7 %. (České březnové číslo 
bude k dispozici až 6. května. Podle experimentálních 
údajů za klienty České spořitelny to ale vypadá 
meziměsíčně v druhé půlce března na pokles cca 23 %, a 
tedy v celém březnu na pokles kolem 10 %.) 

České ministerstvo financí sehnalo další 

desítky miliard 

MF prodalo včera státní dluhopisy za 54,8 mld. Kč (k tomu 
přibude dnes doprodej další cca 1 miliardy v nekonkurenční 

části aukce). Česká státní kasa tak může být pyšná, že za 
předpokladu letošního deficitu státního rozpočtu kolem 200 
mld. Kč (optimističnost tohoto předpokladu teď nechme 
stranou) jí zbývá si půjčit na letošek už jen kolem 30 mld. 
Kč. 

Ministryně Schillerová už se ovšem nechala slyšet, že pro 
příští rok počítá s deficitem taktéž ve výši 200 mld. Kč. Když 
k tomu připočteme, že v příštím roce mají maturovat státní 
cenné papíry v hodnotě 178 mld. Kč, dá se čekat, že MF 
bude razantně emitovat další papíry (splatné hlavně po 
roce 2021) i v dalších měsících. 

 

V noci někdo zaklepe na dveře domu. Zevnitř se ozve: 

"Kdo tam?" 

"Tady Jean Claud Van Dame." 

"Tak jděte všichni čtyři do háje, tady se spí!!" 

Michal Skořepa, analytik, mskorepa@csas.cz 
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