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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

9:00 CZ PPI inflace y/y 3/20 0,2 1,4 

11:00 GER ZEW sentiment 4/20 -42,3 -49,5 

16:00 USA Prodej existujících domů 5,30 5,77 

Zdroj: Thomson Reuters 

COVID update 

Spočítali jsme, jak se změnila spotřeba českých 

domácností během karantény. Je z toho celý Speciál, zde 

jen několik závěrů.  

Lidé během karantény výrazně omezili svou spotřebu: 

během karantény (od 16. března do 12. dubna) došlo 

k poklesu karetních transakcí o více než pětinu ve srovnání 

s rokem 2019. Přitom před karanténou rostly meziročně o 

cca 7 %. 

 

Karetní data nereprezentují všechny výdaje domácností, 

například ty z účtu na účet (trvalé nebo jednorázové 

příkazy), nebo když hotovost vyberete jinak, než 

bankomatu. Odhadujeme, že po jejich zohlednění by 

poklesla spotřeba domácností v prvních čtyřech týdnech 

karantény řádově o 10-15 procent meziročně. Pro srovnání 

v roce 2009 spotřeba domácností v nejhorším čtvrtletí 

poklesla o necelé dvě procenta. 

Jídlo středobodem útrat: lidé začali výrazně více nakupovat 

jídlo, na začátku i léky. Pokud odečteme výdaje na 

potraviny, tak ostatní útraty poklesly dokonce o 35%. 

 

Lidé začali výrazně více spoléhat na nákupy přes internet: 

první tři týdny karantény zdvojnásobili online nákupy, ve 4 

týdnu došlo ke snížení růstu na 66%.  

Lidé během karantény platí více kartami a méně hotovostí: 

výběry hotovosti z bankomatů poklesly o více než 40%. 

Čím vyšší věk, tím větší pokles karetních transakcí. 

Zatímco u lidí ve věku 20-30 let poklesly výdaje o 16%, tak 

v případě 80% o více než třetinu. Větší pokles u starších lidí 

naznačuje větší míru jejich izolace.  
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To je spotřeba. Investice budou klesat ještě více. Na straně 

výroby můžeme použít data o spotřebě elektřiny. Ta 

poklesla v první polovině dubna přes 12% meziročně. 

V Německu -10%, Rakousko -14%. Vše upravené o 

rozdílné teploty venku.  

Letem světem 

Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme si mysleli, že cena 

nemůže poklesnout o více než 100%? Protože to by pak 

cena byla záporná, a to je přece nesmysl… Včera propadla 

cena květnová futures na americkou ropu WTI až na téměř 

mínus 40 dolarů za barel. Na jedné straně máme kolaps 

poptávky díky COVIDu, respektive díky uzavření ekonomik. 

Omezení těžby je nedostatečné. Navíc vnitrozemští 

producenti nemají dostatečné kapacity na uskladnění ropy 

(nemohou poslat tankery bloumat se po moři), Cushing 

v Oklahomě je zcela plný. Trump už navrhuje odměnu pro 

těžaře za to, že nechají ropu pod zemí… Než se začnete 

radovat, že vám na benzince pumpař zaplatí za plně 

natankovanou nádrž, tak vězte, že evropská ropa Brent se 

drží na 25,5 USD za barel (raději dodávám, že +25,5). Ceny 

jednotlivých typů ropy se mohou i výrazně lišit, protože 

nejsou plnými substituty, díky dopravním nákladům a 

samozřejmě díky kapacitním omezením (skladování, 

kapacita rafinérií, tankerů…). Takže opatrně na pumpaře. 
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