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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

už několikrát jsme opakovali známé rčení, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. Platí to také 
v kontextu pandemie koronaviru, která sráží 
světovou ekonomiku do kolen. I tato negativní 
událost totiž přináší jistá pozitiva (ale sociální 
jistoty spíše ne). Lidé se třeba naučí či naučili 
řešit celou řadu běžných životních záležitostí 
on-line. Řada věcí zlevňuje či zlevní, aby se 
hospodářství vzpamatovalo. Podle některých 
odborníků se spotřeba domácností může stát 
do jisté míry motorem ekonomického restar-
tu. Německý ekonom Ferdinand Dudenhöffer 
dokonce vyzývá k tomu, aby prodejci zlevnili 
zboží dražší než deset tisíc eur, zejména byty, 
auta nebo nábytek. Takže si možná začněte 
připravovat rodinné pokladničky.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Koronavirus srazil zisky bank
Čtveřice největších bank v Česku letos v prv-
ním čtvrtletí vydělala devět miliard korun, což 
je o 4,9 miliardy meziročně méně. České spo-
řitelně klesl v tomto období čistý zisk mezi-
ročně o 19,8 % na 3,2 mld. Kč, ČSOB o 56 % 
na 2,1 mld. Kč, Komerční bance o 16,3 % 
na 2,7 mld. Kč a UniCredit Bank v ČR a na  
Slovensku o 55 % na miliardu korun.

Nový kousek na pražské burze?
Solární společnost Photon Energy plánuje 
přesun na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě, 
uvedl to mluvčí Photon Energy Martin Kyslý. 
Dosud byla obchodovaná na vedlejších trzích 
obou burz – na New Connect ve Varšavě 
a Free Market v Praze. Podmínkou přijetí akcií 
k obchodování je podle něj schválení přísluš-
ných usnesení valnou hromadou společnosti. 
Photon Energy postavila v Evropě a Austrálii 
fotovoltaické elektrárny s výkonem více než 
80 MW.

Chce Musk do vězení?
Americký výrobce elektromobilů Tesla začal 
obnovovat produkci ve své kalifornské továr-
ně, a to v rozporu s nařízením místních úřadů, 
které se snaží bojovat proti šíření koronaviru. 
„Budu na (montážní) lince se všemi ostatními. 
Pokud bude někdo zatčen, žádám, abych to 
byl pouze já,“ napsal na Twitteru šéf firmy 
Elon Musk. Ten již předtím pohrozil přesunem 
ústředí společnosti z Kalifornie do Texasu či 
Nevady.

Obrovský zájem o dluhopisy PPF 
PPF Telecom Group, která sdružuje aktivity 
skupiny PPF v telekomunikacích, vydala dlu-
hopisy v objemu půl miliardy eur, tedy asi  
13,8 miliardy Kč. Čtyřleté dluhopisy budou úro-
čené fixním ročním kuponem 3,5 %. Poptávka 
po dluhopisech 2,2krát převýšila nabídku, což 
PPF umožnilo snížit nabízený úrok z původ-
ních 3,875 %. Nejvíce se o dluhopisy uchá-
zeli zájemci z Velké Británie (30 %), Německa  
(16 %), Francie a zemí Beneluxu.

Kurzarbeit jede
V zemích Evropské unie, v Británii a ve Švýcar-
sku firmy požádaly o takzvaný kurzarbeit už pro 
zhruba 50 milionů zaměstnanců. Ukazuje to stu-
die, kterou zveřejnila německá Nadace Hanse 
Böcklera. Ta se věnuje dopadům, které má na 
trh práce pandemie způsobená koronavirem. 
O zkrácenou pracovní dobu s příspěvky státu na 
mzdy nejčastěji žádají firmy ve Francii, kde se to 
týká 11,3 milionu zaměstnanců, a v Německu, kde 
jich je 10,1 milionu. Studie, která hodnotí situaci na 
přelomu dubna a května, pro Česko uvádí počet 
zhruba 200 tisíc, pro Slovensko jen deset tisíc.

Střízlivosti zmar!
Trvale uzavřených restaurací a hospod v Česku 
bude vinou koronavirové pandemie a souvise-
jících opatření mnohem méně, než se čekalo, 
vyhodnotil aktuální průzkum Prazdroje. Pokra-
čování podnikání podle něj plánuje 97,5 % 
hospod. Ještě počátkem dubna to vypadalo, 
že se jich už neotevře více než desetina, Data-
servis predikoval až čtvrtinu provozů. Naprostá 
většina hospod, které ještě před měsícem ne-
chtěly znovu otevřít, změnila svůj postoj. Data 
získal pivovar z více než 16 tisíc hospod, tedy 
z 80 % všech, s nimiž spolupracuje.

Opatření k poklesu
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziroč-
ně i mezičtvrtletně vykázala pokles, přestože 
opatření proti šíření koronaviru omezila ekono-

mickou aktivitu až v druhé půlce března. Podle 
ČSÚ meziroční pokles ekonomiky dosáhl 2,2 % 
a mezičtvrtletně 3,6 %. Šlo o největší pokles 
HDP od ekonomické krize v roce 2009.

Doporučujeme z Peak.cz

Aerolinky světa na kolenou, bez pomoci 
státu řadě z nich hrozí bankrot
Loni se světové aerolinky potýkaly s odstávkami 
letounu Boeing 737 MAX, které u řady z nich 
omezily provoz. To ale nebylo nic, pandemie ko-
ronaviru zasadila odvětví ještě daleko tvrdší ránu. 
Letecké společnosti po celém světě patří mezi 
největší oběti koronavirové krize. Zatímco finanční 
ředitelé sčítají miliardové ztráty, letiště se během 
pár týdnů proměnila v města duchů. Problémy se 
nevyhnuly ani tuzemským ČSA, respektive jejich 
vlastníkovi Smartwings. VÍCE ZDE

Bitcoin prochází půlením, čeká jej silný 
cenový růst?
Fanoušci bitcoinu slaví svátek, který v kalendá-
ři rozhodně nenajdete. Populární kryptoměna 
prochází takzvaným půlením, které je pro celé 
odvětví bezesporu nejočekávanější událostí  
letošního roku. V jeho rámci dochází k pokle-
su tvorby nových mincí na polovinu, což pod-
le mnohých optimistů brzy odstartuje výrazný  
nárůst ceny. Stojí tyto výhledy na reálných  
základech, nebo jsou spíše zbožným přáním 
bitcoinových spekulantů? VÍCE ZDE

Proč Česko čeká větší ekonomický propad 
než Německo?
Ekonomický svět zažívá dílčí paradoxy. Ame-
rická ekonomika propadá a tamní nezaměst-
nanost výrazně roste, což ale akciím na Wall 
Street nebrání v dalším růstu. I když z ko-
ronavirové krize vycházíme lépe než Němci, 
dopad na ekonomiku zřejmě bude opačný...  
VÍCE ZDE

 

Konec koronakrize pro akcie?
Zatímco pandemie koronaviru stále sužuje celou řadu států, hlavní akciové trhy se alespoň podle posledního vývoje z toho nejhoršího 
již otřepaly. Hlavní indexy na Wall Street zaznamenávají postupný návrat na úrovně před rozšířením koronaviru z Číny do zbytku světa. 
Navzdory tomu, že americká míra nezaměstnanosti vzrostla na nejvyšší úrovně od konce války. Zdá se, že investoři již koronakrizi 
„odpískali“ a hledí ke světlým zítřkům. 

Zdroj: Yahoo Finance, Statista

Vývoj hlavních amerických indexů
Jde o index meziročního srovnání výkonu indexů Nasdaq, S&P 500 a Dow Jones (8. 5. 2019 = 100 %), v procentech.
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