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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

11:00 EMU HICP inflace y/y 3/20 0,7 0,7 

Zdroj: Reuters Datastream 

COVID update 

 

Svět hlásí 2,2 milionů potvrzených nakažených. Denní 

přírůstek potvrzených nakažených už nemá tendenci růst 

exponenciálně = blížíme se minimálně k lokálnímu maximu. 

Každopádně finanční trh se uklidnil. Jako proxy proměnnou 

pro schopnost zvládnout situaci si vzal Itálii, tedy zemi, kde 

se situace minimálně na začátku zcela vymkla. A protože i 

zde vidíme zlepšení, tak finanční trh umazal polovinu z více 

než 30 procentního poklesu.  

 

  

Z hlediska ekonomických dopadů začínáme sklízet makro 

data: Čína podle svého statistického úřadu poklesla 

mezičtvrtletně o téměř o 10% a meziročně pak o 6,8% 

(první pokles po 44 letech). 

 

Zajímavé jsou čínské data za březnový průmysl a 

maloobchod. Průmysl v lednu poklesl o 3% ve srovnání 

s předchozím měsícem (sezónně očistěné), v únoru ale už 

o -25%. Nicméně březnové data ukazují rychle oživení: 

+32%. To znamená, že v březnu už byla na 96% 

prosincové před-COVIDové výroby. V případě služeb série 

čísel vypadal takto: -13%, -4% a 0% v březnu. 

David Navrátil, research@csas.cz 
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Jednoměsíční pokles nebyl tak dramatický jako v průmyslu, 

ale přesto jsme na 84 procentech prosince (připomínám, že 

jde sezónně očištěná data). To odráží fakt, že zatímco 

výroba se může rozhodnutím úřadů obnovovat relativně 

rychle, tak „donutit“ domácnosti k nákupům už ne.  

Dubnové denní data ukazují, že spotřeba uhlí v čínských 

elektrárnách je na 90 procentech loňské úrovně. Prodeje 

domů a bytů ale na 75% a prodeje lístků do kin na 0%.  

Co to znamená pro zbytek světa? Poptávka je zasažena 

více než výroba. Výroba může být obnovena, ale v USA a 

Evropě to bude narážet na fakt, že jednotlivé státy řeší 

karanténní opatření samostatně, chybí větší koordinace. 

Obnovení výroby tak bude trvat déle. Příklad Číny také 

ukazuje, že služby poklesnou více než výroba a zároveň 

oživení spotřeby bude váznout, díky nedůvěře a některé 

služby budou zasaženy dlouhodobě.  

V USA byla zveřejněná týdenní statistika počtu žádostí o 

podporu v nezaměstnanosti. Další nárůst o 5,2 milionů, 

kumulativně tak od poloviny března požádalo o podporu 

v nezaměstnanosti 22 milionů lidí. To je 13% pracovní síly. 

To naznačuje bezprecedentně rychlý růst míry 

nezaměstnanosti vysoko nad 10%.  

 

Registrace nových aut v EMU pokles v březnu o 59%. V ČR 

o 36%. 
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