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Méně spoříme, více si půjčujeme 
Na bankovní vklady jsme již v březnu uložili jen 23 

miliard korun, přitom 28 do netermínovaných (5 mili-
ard „přestoupilo“ z termíňáků). Naopak poněkud 
s lepší náladou roste i půjčování, i když z 13 miliard 
jde téměř vše na bydlení. Dluhy českých domácností 
u bank se tak blíží dvěma bilionům korun, ovšem  
o hodně rychleji se jejich vklady blíží třem bilionům 
korun. 

Konečně bez poplatků i ČSOB 
Skupina ČSOB ruší od začátku května poplatky za 

vedení ČSOB Plus konta a Poštovního účtu, svých 
dvou vlajkových bankovních účtů. Účet zdarma a bez 
dalších podmínek budou mít automaticky stávající i 
noví klienti. ČSOB tím pokračuje ve zjednodušování a 
zkvalitňování své nabídky a služeb. 

Dubnová „sekera“ je nejvyšší 
Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl 

na 192 miliard korun z březnových 125,2 miliardy ko-
run a jde o nejhorší dubnový výsledek od vzniku ČR. 
Loni ke konci dubna byl schodek 93,8 miliardy korun. 
Moody’s už nás varuje: dluhová spirála se roztočila a 
vláda nemá plán, jak ji zastavit. Takže dluhy se nám 
prodraží. 

Kvartál už jen v mírném poklesu 
V důsledku pokračujícího lockdownu česká ekono-

mika v prvním čtvrtletí letošního roku poklesla, ale 
méně, než se čekalo.  

Ve srovnání s koncem loňského roku se její výkon 
snížil o 0,3 %, (odhad -0,8 %) meziročně pak byl niž-
ší o 2,1 % (odhad -2,6 %).  

Tentokrát vývoj ekonomiky ovlivnily zejména nižší 
výdaje domácností. HDP v EU v prvním čtvrtletí klesl 
mezikvartálně o 0,4 %, v eurozóně propad činil 0,6 % 
(meziročně o 1,8 %), zejména kvůli výraznému po-
klesu německého hospodářství, které mezikvartálně 
ztratilo 1,7 %. 

Licitace o bankovní fúzi 
Audit návrhu plánu PPF spojit Monetu s jejími fi-

nančními firmami je hotový. Moneta a PPF teď pracují 
na dohodě o ceně, akcionáři rozhodnou v červnu na 
mimořádné valné hromadě. Moneta plánuje dokončit 
tento proces v polovině roku 2021. 

Sazby hypoték lezou výš 
Všechny velké i 

menší banky na hy-
potečním trhu zvy-
šují úrokové sazby 
u hypotečních úvě-
rů. Podle měření in-
dexem GOFI 70 spo-
lečnosti Golem fi-
nance vzrostla sazba 
již v dubnu meziměsíčně o 6 setin procentního bodu 
na 2,15 %. Květen ovšem přinese další růst. 

Manažeři v průmyslu se radují 
Další průzkum potvrdil příznivou situaci 

v tuzemském průmyslu. Podle indexu nákupních ma-
nažerů je situace v českém průmyslu nejpříznivější za 
poslední tři roky.  

Dubnový PMI se už přiblížil na dohled hranice 60 a 
průmysl pokračoval i v dubnu v rychlém růstu výroby 
i v nabírání nových zaměstnanců. Poptávka zůstává 
velmi silná, pokračují však komplikace s dodávkami 
komponent a surovin i jejich prudce rostoucí ceny. 
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Splácení: zatím dobrý 
Podíl takzvaných nevýkonných úvěrů, tedy těch po 

splatnosti, v březnu v Česku dále mírně stoupl. Podle 
ČBA u hypoték tento podíl vzrostl o 0,02 procentního 
bodu na 0,93 %, u spotřebitelských úvěrů o 0,13 pro-
centního bodu na 5,56 % a u podniků o 0,14 procent-
ního bodu na 4,37 %. 

Rok 21 patří (zatím) komoditám 
Globální komoditní index S&P GSCI totiž zatím při-

pisuje zisk 18 % (Brent dokonce 29 %), měď i hliník 
kolem 17 %. Drahé kovy ale ztrácejí lesk: zlato o 8 % 
a stříbro o 3 %. Akcie podle globálního indexu přijaly 
od začátku roku zhodnocení 8 % (v USA 11 %, v CEE 
3 %. Nedaří se dluhopisům – globální index od začát-
ku roku ztrácí na dluhopisy velice výrazná 3 %. 

Nemovitosti: u konce s dechem 
Výhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí 

v Česku v posledních měsících strmě klesá. Vyplývá to 
z ukazatele, který ČTK poskytla UniCredit Bank, tzv. 
Indikátoru napětí na trhu nemovitostí. Ukazatel se 
v dubnu dostal po sedmi letech kladných hodnot pod 
nulu, čímž příležitost vydělávat na rozdílu relativně 
drahých nájmů a nízkých úrokových sazeb prakticky 
vymizela. 

Lekla se i burza v Praze 
Americké a poté i evropské akciové trhy v úterý po 

poledni z čista jasna propadly o půl procenta, a to při 
silných objemech. Důvody ale zatím známy nejsou, 
hovořilo se i o tzv. „mikro flash-crashi“, tedy mini 
bleskovém propadu. Wall Street poté nejen otevřela 
níž, ale tak i skončila – vysvětlením je pokračující od-
klon od růstových titulů s obrovským naceněním i ro-
tace směrem k firmám, které by mohly těžit 
z otevírání ekonomik. 

Sázíme stále raději 
Čistý zisk firmy Sazka 

Group loni meziročně sice kle-
sl o 28 % na 5,8 miliard ko-
run, ale hrubé tržby z přija-
tých sázek stouply o šest pro-
cent na 52,3 miliard korun. 
Sazka Group navíc bude spolupracovat s Vodafonem 
při snaze získat licenci ve Velké Británii. 

Katastr jen pro přihlášené 
Anonymní uživatelé nebudou mít v internetovém 

katastru nemovitostí od června přístup ke jménu 
vlastníka nemovitosti či účastníka řízení. Tyto údaje 
budou dostupné jen přihlášeným uživatelům, aby se 
zabránilo nezákonnému vytěžování databáze. 

Asi z nejlepších, ale… 
Generali penzijní společnost (Generali PS) rozdělila 

mezi klienty svého transformovaného fondu za rok 
2020 zisk přesahující 1,4 miliardy korun a připsala 
zhodnocení 1,3 % p.a. Na konci dubna o tom rozhodla 
valná hromada společnosti. Stejně jako loni se opět 
jedná o nejvyšší zhodnocení v této kategorii „starých“ 
penzijních fondů. 

Už se zase telefonuje 
Celosvětový prodej chytrých telefonů v prvním 

čtvrtletí meziročně vzrostl o 27 % na 347 milionů pří-
strojů. Přispělo k tomu uvolnění restrikcí v Číně po 
pandemii a rychlý po-
stup očkování ve Spo-
jených státech, který 
zvyšuje naděje ohled-
ně zotavení hospodář-
ství. Největším výrob-
cem smartphonů se od 
ledna do března stal ji-
hokorejský Samsung, 
který z prvního místa odsunul amerického rivala Ap-
ple. Třetí pozici obsadil čínský výrobce Xiaomi, který 
za sebou má dosud nejlepší čtvrtletní výkon. 

Povolenky nad zlato 
Cena emisních povolenek v EU vystoupila na rekord 

a poprvé přesáhla hranici 50 eur (v přepočtu 1292 ko-
run) za tunu, na maximum od roku 2005, kdy EU sys-
tém obchodování s povolenkami zavedla.  

K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika 
ochrany klimatu i vysoká poptávka od investorů. Hlav-
ní kontrakt s vypořádáním letos v prosinci od začátku 
letošního roku vykazuje nárůst o téměř 50 %. 

Vzbudí se jestřábi? 
Na zasedáním bankovní rady ČNB k měnové politice 

bude představena nová prognóza vývoje české ekono-
miky. Zřejmě skončil tuzemský hospodářský pokles, 
ale podle analytiků (i vyjádření členů bankovní rady) 
se s utažením měnové politiky zatím nepočítá.  

Ukazatel důvěry v ekonomiku stoupl i v eurozóně: 
na 110,3 b., tržní odhad 102,2 b., ze sestupně revido-
vaných 100,9 za březen. Výrazně se zvýšil optimismus 
podnikatelů i spotřebitelů, důvěra v ekonomiku i na 
Slovensku o 18,7 bodu na 104,3 bodu na nejvyšší od 
března 2018. 

Spotřeba dohání, co zameškala 
Maloobchodní tržby se po rozvolnění dostávají do 

tempa, například v Německu vylétly v březnu mezimě-
síčně o 7,7 % (ač odhad trhu čekal jen 3,0 %), mezi-
ročně o 11,0 %, když trh očekával dokonce mírný po-
kles (o 0,3 %). 
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Nezaměstnanost již stoupá 
Na nejvyšší od roku 2017 vzrostla v prvním čtvrtletí 

míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku 15–64 let, 
když dosáhla 3,4 %. Je stále nižší než údaje MPSV, 
protože je počítána na základě přísnější metodiky. 
V meziročním srovnání nyní v ekonomice pracovalo 
v prvním čtvrtletí o 100 tis. lidí méně, zatímco lidí bez 
práce přibylo „jen“ 73 tisíc, protože část raději trh 
opustila a odešla většinou do penze. V důsledku re-
strikcí ubylo i téměř 5 % podnikatelů a jejich počet se 
tak snížil na 819 tisíc. 

Warren už zase vydělává 
Společnost Berkshire Hathaway amerického miliar-

dáře Warrena Buffetta vykázala za první čtvrtletí čistý 
zisk 11,7 miliardy dolarů (251,8 miliardy Kč). Minulý 
rok ve stejném období konglomerát vykázal kvůli pro-
padu akciových trhů ztrátu 49,8 miliardy dolarů.  

Společnost uvedla, že nejhorší dopady pandemie 
covidu-19 jsou za ní a dále pokračuje ve výkupu svých 
akcií (za uplynulý kvartál dalších 6,6 mld. po loňských 
rekordních 24,7 mld. dolarů).  

Buffett také určil svého nástupce v čele podniku, 
jímž v CNBC označil Grega Abela, který v jeho inves-
tiční společnosti dohlíží na podnikání mimo pojišťov-
nictví. 

Schiller varuje před FOMO 
Významným faktorem je nyní podle nobelisty a pro-

fesora Roberta Shillera takzvaný efekt FOMO (Fear Of 
Missing Out), tedy strach z toho, že někdo zůstane po-
zadu a nebude realizovat zisky tak jako nyní. Ten mů-
že vést k nákupům akcií i v případě, že se někdo do-
mnívá, že ceny již leží příliš vysoko. 

Na hambáče do Mekáče 
McDonald´s hlásí růst globálních srovnatelných tr-

žeb za 1.Q o 7,5 %, tržní odhad byl 4,71 %. Tempo 
tak překonává předpandemické úrovně. 

J&T se loni dařilo 
J&T Bance klesl lo-

ni meziročně čistý 
zisk o 47 % (celému 
bankovnímu sektoru 
o 48 %) na 1,67 mili-
ardy korun. Bilanční 
suma banky vzrostla o 15 % na 175 miliard korun a 
vlastní kapitál banky ke konci roku přesáhl 22,54 mili-
ard korun (+ 5 %). Objem klientských depozit mezi-
ročně vzrostl o 21 % na celkových 138,62 miliardy ko-
run, což se odrazilo v rostoucím trendu objemu portfo-
lia pohledávek za klienty na téměř 99 miliard korun 
(+ 44,6 %). 

Inflace vystrkuje růžky 
Míra inflace v Německu v dubnu vystoupila na 2 %, 

zatímco v březnu růst spotřebitelských cen meziročně 
dosáhl 1,7 %. Dubnový růst překonal odhady analyti-
ků. Německý harmonizovaný index spotřebitelských 
cen (HICP) podle předběžných dat v dubnu meziročně 
+2,1 %, meziměsíčně +0,5 %. 

Google jasně vede 
Podíl vyhledávače Seznam na českém počítačovém 

trhu klesl za posledních pět let o deset procentních bo-
dů na 11,5 %. Většinu trhu ovládl americký Google s 
podílem 81 %, což je o šest bodů více než v roce 
2016. Podle měření webu Statcounter GlobalStats ná-
sledují další vyhledávače jako Bing nebo Yahoo!. 
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PORADENSKÝ TRH 
•  Martin Žáček: Díky fúzi UNIQA posílila a chce klienty i po-

radce přesvědčit všestrannější nabídkou finančních služeb  
•  Porazit teď inflaci se spořicím účtem v bance nejde.  

 Na co si dát pozor u alternativ?  
•  Marek Černoch: Rok 2020 byl pro poradce zkouškou  
•  Jak na zabezpečení dat?  
•  Tomáš Síkora: Komplexní srovnavač a sjednavač životního  

pojištění byla velká výzva!  
•  Libor Picek: Ušetřete čas a náklady.  

 Získejte unikátní back office a online aplikace  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Nabídka nemovitostí vzroste o 1,4 %,  

poptávka bude stále vyšší  
•  Téměř všechny banky v březnu zdražily. Co bude dál?  
•  Pavel Jíša: Reverzní hypotéky jako nový investiční trend?  
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Deset trendů, které budou určovat směr pojišťovnictví  

v roce 2021  
•  Povinné ručení v kombinaci s další pojistnou ochranou  
•  Stojí pojištění na křižovatce?  

Trendy nejen životního pojištění  
 

INVESTICE 
•  Kudy (nejen) k penzi  
•  Investice do ESG fondů neustále rostou  
•  Gladiola Gjuzi: Pravidelné investice s J&T LIFE  
•  Čekání na Godota. Jak si v prvním kvartálu vedly kapitálové 

trhy z pohledu investora?  
•  Dokážou sběratelské předměty naplnit očekávané  

zhodnocení?  
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