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pravděpodobně udělán na začátku měsíce, protože pokles
není až tak výrazný. V dubnu by tak mohl jít podstatně více
dolů, minimálně někam k 80 bodům.
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GER: Inflace zpomaluje
Podle předběžných údajů zpomalila v březnu inflace
v Německu na 1,4 %, když měsíc předtím byla o tři
desetinky procentního bodu vyšší. Zpomalení je ovlivněno
poklesem cen ropy a v menším měřítku také cenami zboží
a služeb. Jinými slovy negativní poptávkový vliv, kterému
(nejen) německá ekonomika čelí a bude čelit, zatím
v datech je jen v malé části. Inflace tak bude dále
zpomalovat.

Saúdská Arábie zvyšuje těžbu
Včera mě ještě zaujala zpráva, že Saúdská Arábie plánuje
od května zvýšit vývoz ropy o cca 600 tisíc barelů denně,
což by její celkovou těžbu mělo zvýšit na 10,6 miliónu
barelů. Samozřejmě jde o rekordní objem těžby.
Je otázka, zdali to SA myslí vážně, nebo jde jen o nátlak na
Rusko, aby souhlasilo s výrazným omezením těžby. Tomu
by mohl nasvědčovat právě až květnový termín. Jde o
trochu hru nervů, protože ani rozpočtu Saúdské Arábie
takto nízké ceny ropy rozhodně neprospívají, zvlášť v této
době.

Daleko důležitější je ale nyní růst HDP. Ekonomičtí poradci
německé vlády pracují nyní se základním scénářem, který
implikuje pokles ekonomiky o 2,8 % pro letošní rok.
V negativním scénáři počítají s poklesem převyšujícím 5 %.
Asi bych se přiklonil už rovnou k tomu horšímu výhledu,
ačkoliv německá vláda hodlá ekonomiku značně podpořit.
Problém je, že eurozóna se bude ožívat asi jen velmi
pomalu, což se projeví v německém autoprůmyslu a
dalších důležitých sektorech.

Každopádně poptávka po ropě bude nízká i ve druhém
čtvrtletí.
A ceny ropy ani po odeznění krize nemusí jít nutně nahoru
o tolik, o kolik by si státy OPECu asi přály. I kdyby se totiž
státy OPECu a Rusko nakonec domluvily na nižším objemu
těžby, nutkání tajně těžit více bude asi velmi silné. Navíc
aktuální cenová válka vzájemné důvěře také asi moc
neprospívá.

EMU: Sentiment se v březnu snížil
Ekonomický sentiment v eurozóně se v březnu snížil na
94,5 bodu. Při pohledu na graf se ale zdá, že průzkum byl

Poslední hádku s manželkou jsem zavinil nedávno já.
Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl
jsem, že plošné spoje, obrazovka a prach.
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