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FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZPRÁVY
Globální strach z šíření koronaviru a obavy z ekonomických dopadů
vládních restrikcí vedly k silným propadům na finančních trzích a velkým
výprodejům.
Akciové indexy na většině trhů oslabily o desítky procent. Pokles cen je
citelný i v sektoru korporátních dluhopisů kvůli obavám o budoucnost
společností, které musely přerušit nebo výrazně omezit produkci. Oproti
tomu rostou ceny některých státních dluhopisů díky velké poptávce po
relativně bezpečných aktivech.

Titul
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
DJ Stoxx 600
Dax
PX
Zlato
Stříbro
Ropa WTI

Na komoditních trzích se v současnosti nejvíce mluví o obchodní válce
mezi ropnými velmocemi, jako je Saudská Arábie, Rusko a Spojené státy
americké. To zapříčinilo pád cen ropy, které padly na nejnižší hodnoty za posledních 25 let.

Q1 / 2020
- 12,7 %
- 24,7 %
- 14,5 %
- 24,6 %
- 27,1 %
- 29,2 %
+ 4,4 %
- 20,1 %
- 66,4 %

Reakce centrálních bank a vlád měla celkem rychlou odezvu:
● USA schválilo na konci března velkou podporu ekonomiky ve výši 2 bilionů dolarů (10 % HDP),
který navazoval na snížení úrokových sazeb americké centrální banky Fed.
● Evropská centrální banka spustila podpůrný program s názvem Pandemic Emergency
Purchase Programme. Až do výše 115 miliard eur měsíčně může ECB nakupovat státní i
korporátní dluhopisy, což převyšuje všechny předchozí stimulační programy.

●
●

Ve Velké Británii snížila Bank of England úrokovou sazbu na rekordně nízkou úroveň 0,1 % a
také zahájila kvantitativní uvolňování.
Česká národní banka rovněž ve dvou krocích výrazně snížila o 1,25 % základní úrokovou
sazbu na 1,0 %, aby podpořila českou ekonomiku a poodhalila i další opatření ke stabilizaci
domácí ekonomiky.

Jeden z mála titulů, který v době pandemie rostl, bylo zlato. Obchodníci se v těchto dobách uchylují
k nákupu tradičních uchovatelů hodnot, jakým jsou cenné kovy. Cena zlata se během prvního
kvartálu vyšplhala nad rekordních 1 730 dolarů za trojskou unci, což je nejvíce za posledních 7 let.
Bank of America dokonce zvýšila výhled cen zlata v 18měsíčním horizontu z 2 000 dolarů na 3 000
dolarů za unci, což dává investorům do zlata a dalších cenných kovů velký prostor pro růst.
Kvůli restriktivním opatřením, které vlády mnoha států přijaly, aby zastavily další šíření koronaviru,
globální ekonomická aktivita ve 2. čtvrtletí téměř jistě propadne a ekonomiky přejdou do recese.
Ekonomové však očekávají jen krátkou recesi a v pohledu na globální ekonomiku se shodují na
poklesu na úrovni 1,0 % za rok 2020.
V současné situaci, kdy se trhy propadly, se nabízí vhodná příležitost začít pravidelně investovat.
Aktuálně se dají koupit zajímavé tituly za nižší ceny, které vám v budoucnu mohou přinést slušný
profit.
Pokud máte zájem současné situace využít a chcete začít s pravidelným investováním, kontaktujte
svého poradce KAPITOLu. K dispozici jsou vám i naši investiční specialisté na e-mailu:
investice@kapitol.cz nebo na lince +420 910 880 022 v pracovní dny mezi 08:00 - 16:00.
Díky rozsáhlým investicím do interních systémů patříme k digitální špičce napříč poradenskými
společnostmi. Máme online srovnavače produktů a řadu vašich požadavků a přání z oblasti pojištění,
investic nebo úvěrů dokážeme zprostředkovat online na dálku bez nutnosti osobní návštěvy.

PROČ INVESTOVAT SE SPOLEČNOSTÍ KAPITOL?
●

●
●
●
●
●

V KAPITOLu letos slavíme 25. výročí a díky bohatým zkušenostem se řadíme mezi nejlepší
poradenské společnosti v České republice. Patříme do významné finanční skupiny Vienna
Insurance Group (VIG).
Díky zázemí této světově uznávané skupiny si můžete být jisti stabilitou, seriózností a
důvěryhodností společnosti KAPITOL.
Během své existence jsme v KAPITOLu vybudovali široké zázemí a díky zkušenostem i
kvalitním partnerům jsme získali neochvějné místo na trhu.
V KAPITOLu za všech okolností dbáme na etický kodex a ctíme hodnoty, které máme
nastaveny.
Naši investiční specialisté, kteří řádně složili zákonné zkoušky ČNB, vždy jednají v zájmu
klienta.
Naším cílem je spokojenost a důvěra našich klientů, které jsou základem k dlouhodobé
spolupráci.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
Obchodní firma: KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Základní kapitál: 20 mil. Kč
Sídlo: Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 60751070
DIČ: CZ699000955
Bankovní spojení: 1045462/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1604
Otevírací doba a kontaktní údaje:
Provozní doba klientského centra: po-pá, 08:00-16:00
Klientská linka: 910 880 088
E-mail: podpora@kapitol.cz

Důležitá upozornění:
Jedná se o obchodní sdělení společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (dále jen KAPITOL).
Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor
společnosti KAPITOL.
KAPITOL nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu těchto stránek (textu),
včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných.
Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje.
Hodnota investice může s časem stoupat i klesat a KAPITOL ani jiná osoba nezaručují návratnost původně investované
částky, nepřebírají odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučují
investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.
Další informace můžete získat v sídle společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., nebo na www.kapitol.cz

