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◼

Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů vzrostly o 33,55 bazických
bodů na hodnotu 1,7404 %.

◼

Americký prezident Biden představil svůj plán na podporu infrastruktury financovaný zvýšením daní.

◼

Cena za barel ropy Brent v březnu poklesla o 3,92 % na 63,54 dolarů.

◼

Americký dolar vůči euru posílil o 2,86 %, na 1,173 EUR/USD.

◼

Akciový index S&P 500 v březnu posílil o 4,24 % a přiblížil se tak hranici
4000 bodů.

S&P 500 – Akciový index S&P 500,
jehož domovskou burzou je newyorský Wall Street, sleduje vývoj ceny
500 předních americký veřejně obchodovatelných akciových titulů.
Jedná se spolu s Dow Jones indexem o nejsledovanější akciový index
světa.

prováděných nákupech státních dluhopisů.

ČESKÝ statistický úřad v březnu zveřejnil
druhý odhad vývoje české ekonomiky v rámci
posledního loňského kvartálu, podle kterého
vzrostla mezikvartálně o 0,6 %, Oproti předchozímu roku se však nacházela stále
o –4,7 % níže. Data týkající se vývoje HDP za
letošní první čtvrtletí sice ještě nejsou k dispozici, dá se však předpokládat, že vzhledem
k dalšímu prodlužování restriktivních opatření
v důsledku nepříznivé pandemické situace se
ani během prvních tří letošních měsíců HDP
příliš prudkého růstu nedočká. Bankovní rada
ČNB tak ponechala na svém březnovém
zasedání úrokové sazby beze změny. K jejich
první navýšení by pak mohlo dojít v závislosti
na pandemii na srpnovém zasedání.
SLOVENSKO se v rámci března potýkalo ve
středoevropském kontextu s další vlnou koronavirové pandemie co do počtu nových případů nákazy poměrně úspěšně, když se tyto
počty v porovnání s ostatními státy pohybovaly na výrazně nižších úrovních a v průběhu
celého března pak ještě klesaly. Nicméně
zpožděná tvrdá data ukázala, že v důsledku
lockdownu se v lednu výrazně propadl průmysl, ale i maloobchod a stavebnictví, což patrně výrazně dopadne na výsledek slovenského HDP v rámci prvního letošního kvartálu.
Na politické scéně se pak rozhořela krize jejíž
výsledkem bylo odstoupení velké části ministrů a rošáda v čele vlády, kdy se dosavadní
premiér Matovič a ministra financí Heger
navzájem vystřídali na vládních postech.
EUROZÓNA zaznamenala během března
v řadě zemí další nárůst denních přírůstků
počtu nakažených. Řada vlád tak přistoupila
k opětovnému zpřísnění restriktivních opatření. Březnové předstihové ukazatele se však
nachází na velmi vysokých úrovních. Neodráží sice plně poslední prodloužení restrikcí
i tak z nich však čiší optimismus. Na měnově
politické scéně pak prezidentka ECB Lagardeová oznámila, že banka hodlá zabránit
utažení měnových podmínek flexibilitou při

AMERICKÁ vakcinační kampaň v březnu
dále nabírala na obrátkách, což podporovalo
pokračování probíhajícího oživení tamní ekonomiky. To pak má v úmyslu nadále podporovat Fed, který nehodlá v nejbližších letech
utahovat svou měnovou politiku, ale i prezident Biden, který odhalil další balík opatření
za dva biliony dolarů, z něhož mají prostředky
plynout mimo jiné do infrastruktury.
ČÍNSKÁ ekonomika by v letošním roce měla
dle schváleného cíle překonat šestiprocentní
meziroční růst. Vzhledem k nízké srovnávací
základně loňského roku by nemělo pro čínské
hospodářství být problém hranici šesti procent překonat. V březnu totiž došlo k rozvolnění řady dalších restriktivních opatření, což
podpořilo nárůst indexů nákupních manažerů
jak v průmyslu, tak sektoru služeb a stavebnictví. Zejména nárůst indexu ze sektoru
služeb naznačuje oživení i doposud částečně
utlumené domácí poptávky.
INDICKÝ sektor služeb, který tvoří více než
polovinu tamní ekonomiky zaznamenal dle
únorového indexu nákupních manažerů oživení díky optimismu spojenému s vakcinací
a díky přílivu nových zakázek.
BRAZILSKÁ centrální banka ve své prognóze předpokládá, že horší hospodaření
tamní vlády v důsledku probíhající pandemie
koronaviru vytlačí inflaci výrazně výše. I proto
se brazilští centrální bankéři rozhodli na svém
březnovém zasedání poprvé po více než pěti
letech zvýšit svou základní úrokovou sazbu
a to hned o 0,75 pb. na 2,75 %. Zároveň pak
z banky zaznělo, že se ke stejnému kroku
zřejmě uchýlí znovu hned na začátku května.

RUSKÁ spotřebitelská inflace podle zveřejněných dat v únoru opět zrychlila z předchozích
5,2 % na 5,7 % a vzdálila se tak čtyřprocentnímu inflačnímu cíli tamní centrální banky. Ta
tak i kvůli riziku dále rostoucí inflace přistoupila poměrně nečekaně k prvnímu zvýšení
úrokových sazeb od roku 2018.
Více zde...

Vývoj akciových trhů
Akciové trhy pokračovaly v i březnu ve své
dosavadní krasojízdě. Převládající optimismus spojený s probíhajícím programem
vakcinace proti nemoci Covid-19, který
zejména ve Spojených státech nabíral na
dynamice, převládl nad obavami z možného
tlaku rostoucích dluhopisových výnosů na
akciové valuace. Americký akciový index
S&P 500 si tak v březnu polepšil o 4,24 %.
Na akciových trzích dále pokračoval výrazný příliv prostředků do hodnotových titulů.
Z výrazně nižšího zastoupení technologických akcií, které většinou spadají mezi
růstové tituly, tak těžil i panevropský index
STOXX Europe 600, který si během března
připsal zisk v hodnotě 6,08 %. Zisky středoevropských burz však byly v březnu nižší.
Polský akciový index WIG20 si připsal zisk
1,65 %. Budapešťský index BUX si pak
polepšil o 1,22 %, zatímco index pražské
burzy PX si připsal 3,11 %. Z pražského
parketu se dařilo nejvíce akciím bankovní
skupiny Erste, jejíž akcie si polepšily
o 7,24 %. Naopak v červených číslech
březen ukončily akcie softwarové společnosti Avast, které poklesly o 0,77 % a České zbrojovky, které odepsaly 2,63 %.
Vývoj dluhopisových trhů
Cenu amerických dluhopisů ovlivňoval vývoj
právě na druhém břehu Atlantiku. Příchozí
data dále podporující narativ silného hospodářského oživení, umožněnému dalšímu
nárůstu intenzity očkovací kampaně spolu
s dalšími návrhy silnější fiskální expanzi ze
strany Bidenovy administrativy. Fed pak
nehodlá v nejbližších letech měnové kohoutky utáhnout vyššími úrokovými sazbami. To jsou vše faktory, které vedly k nárůstu výnosů amerických desetiletých vládních dluhopisů o 33,55 bazických bodů na
hodnotu 1,7404 %. .To vývoj výnosů německých desetiletých bundů byl o poznání
klidnější, když jim následování nárůstu
výnosů jejich americké obdoby neumožnila
zejména horší evropská situace na poli boje
s pandemií nemoci Covid-19. Ty tak v březnu poklesly o 3,2 bps. Na –0,292 %.
Ve střední Evropě pak byla situace značně
nejednotná, když například index českých
vládních dluhopisů podobě jako ten americký klesl o 1,69 %. Index maďarských dluhopisů však vzrostl o 0,24 % a index polských
státních dluhopisů zůstal v březnu beze
změny.

