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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

15:00 USA Ceny nemovi. y/y 2/20 3,3 3,1 

16:00 USA  Spotře. důvěra 4/20 88,0 120,0 

Zdroj: Thomson Reuters 

COVID update 

 

 

Jednotlivé makro data, nyní často „jen“ ukazatele důvěry, 

ukazují, že pokles ekonomik bude větší než během Velké 

recese 2008/09. Týdenní Ekonomický index Fedu 

naznačuje pokles ekonomiky o více než 10%. Důvěra 

v německých firmách (Ifo) naznačuje pokles ekonomiky o 

více než 10% (pokles ve všech oblastech ekonomiky, 

nejméně je zatím zasaženo stavebnictví). 

 

Tento týden zveřejní Eurostat první odhady vývoje HDP 

v prvním čtvrtletí. Konsensus očekává pokles EMU o 3% 

meziročně a mezičtvrtleně -3,4%. Číslo ještě nevypadá tak 

tragicky, ale je potřeba si uvědomit, že lockdown ekonomik 

probíhal až od cca poloviny března. Tedy přes 80% čtvrtletí 

probíhalo normálně. Pokud za „normálně“ budeme brát 

stagnaci, tak očekávání poklesu o 3,4% implikuje pokles 

v posledních 14 dnech v březnu o 20%. Číslo tak ve 

skutečnosti může dopadnou o něco lépe, než očekávání 

trhu, zvlášť když vezmem do úvahy předzásobení 

domácností. Nicméně lepší číslo nebude znamenat, že 

pokles během karantény není tak dramaticky.  

Šéfka ECB předpokládá, že nyní ekonomika klesá o 15%. 

Tento čtvrtek zasedá ECB a je pravděpodobné, že centrální 

banka navýší program nákupu aktiv. Ve středu zasedá 

americká centrální banka. Ta už je hodně aktivní ve 

zvýšování své bilance, výraznější aktivnější, než byla 

v roce 2008. 

David Navrátil, research@csas.cz 
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Dlouho jsme nemluvili o Brexitu. Nicméně hodiny tikají, 

protože dočasné smlouva přestane platit na kocni roku a 

pokud by se obě strany chtěli domluvit na jejím prodloužení, 

mají tak udělat do června. A podle Michela Barniera jsou 

dosavadní jednání o obchodní dohodě zklamáním.  

 

     Hodně aktuální: víte, jak poznáte ekonoma se 
smyslem pro humor? Používá desetinné místa. 
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