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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

8:00 GER 
Maloobchodní tržby, 

3/20, r/r 
-3,0 6,5 

9:55 GER 
Míra  nezaměstnanosti, 

4/20 
5,5 5,0 

11:00 EMU Růst HDP, r/r, 1Q -3,0 1,0 

11:00 EMU Míra inflace, 4/20, r/r 0,0 0,7 

13:45 EMU Depozitní sazba ECB -0,5 -0,5 

Zdroj: Reuters Datastream 

GER: Inflace a zaměstnanost 

Podle předběžných údajů dosáhla meziroční inflace 

v Německu v dubnu 0,8 %, když o měsíc dříve byla 1,4 %. 

Meziměsíčně ale ceny rostly o 0,3 %. Faktory jsou podobné 

jako u nás – rostly především ceny potravin (meziměsíční 

růst), ale opačným směrem působil pokles cen energií a 

také meziročně zpomalil růst cen zboží.  

Pro následující měsíce by měla inflace dále zpomalovat 

směrem k nule, když se v cenách více projeví protinflační 

útlum poptávky. 

 

 

V dubnu se zaměstnanost v německé ekonomice 

meziměsíčně snížila o 0,1 % (po sezónním očištění). Stejně 

jako v jiných zemích se toto číslo bude postupně zhoršovat, 

nicméně celkový vliv krize na trh práce by v Německu 

nemusel být až tak dramatický. Opatření německé vlády 

jsou a budou v porovnání s řadou jiných zemí značně 

efektivní a zaměstnanost by se až tolik snížit neměla. 

Záležet bude nicméně na délce trvání krize a především 

pak na způsobu a rychlosti ekonomického oživení 

v eurozóně. 

 

EMU: Ekonomická nálada se propadla 

V dubnu zaznamenala ekonomická nálada v eurozóně 

značný propad o téměř 30 bodů. Šlo o největší meziměsíční 

propad za dobu měření indexu (od 1985). Ještě hůře 

dopadl index, který zachycuje očekávanou zaměstnanost, 

jehož meziměsíční pokles překonal 30 bodů. 

 

 

USA: HDP kleslo o téměř 5 % 

V USA včera vyšel odhad růstu HDP za první čtvrtletí. 

V mezičtvrtletním anualizovaném vyjádření, které se uvádí 

jako hlavní údaj, kleslo HDP o 4,8 %. K tomu největší měrou 

přispěla spotřeba domácností (-7,6 %) a investice firem (-

5,6 %). 

Jiří Polanský, analytik, research@csas.cz 
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Vysoký propad spotřeby domácností je dán flexibilním 

trhem práce (výrazným poklesem zaměstnanosti) a také 

obavami amerických domácností z budoucího vývoje 

(odložení části spotřeby do budoucna). K tomu přispívají i 

nízké úspory u nemalé části amerických domácností. 

Z hlediska prognózy vývoje americké ekonomiky pro letošní 

rok bude záviset na tom, kdy a jak se americká ekonomika 

začne vracet k normálnějšímu fungování a zdali jí zasáhne 

v dalších měsících či čtvrtletích další vlna pandemie. 

V roce 2009 kleslo americké HDP o 2,5 %. V letošním roce 

čekáme, že by to mohlo být zhruba 4-5 % s tím, že riziko je 

vychýlené směrem dolů. 

FED: Sazby nízko až do oživení 

Včera zasedal FED. Sazby dle očekávání zůstaly v rozmezí 

0-0,25 %. 

Z hlediska komunikace došlo ze strany americké centrální 

banky především k ujištění trhů, (i) sazby zůstanou na 

současné úrovni do té doby, než dojde k ekonomickému 

oživení, a (ii) FED se zavázal k používání dalších nástrojů, 

pokud to bude situace vyžadovat. 

Celkově se nečeká, že by FD šel v případě zhoršení vývoje 

americké ekonomiky se sazbami do záporu; na druhou 

stranu by ale mohl navýšit QE nebo různé finanční facility. 

 

      

Víte co zastaví padání vlasů...? 
Podlaha. 
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