
Velká deprese v USA
Trochu netradiční představení

James N. Rosenberg, James N. Rosenberg, Oct 29 Dies Irae ("Days of Wrath")Oct 29 Dies Irae ("Days of Wrath"), 1929, 1929



Inspirace než začnemeInspirace než začneme



Standardní hospodářský cyklusStandardní hospodářský cyklus

ØØ Růst kapitáluRůst kapitálu
ØØ Výroba zbožíVýroba zboží
ØØ Prodej zbožíProdej zboží
ØØ ZiskZisk
ØØ InvesticeInvestice
ØØ Rozšíření výrobyRozšíření výroby



Investoři v potížíchInvestoři v potížích

ØØ Konec 20. let potížeKonec 20. let potíže
ØØ Prodej automobilůProdej automobilů
ØØ Vrchol 1926 Vrchol 1926 --2727
ØØ Nemělo smysl dál Nemělo smysl dál 

investovatinvestovat



Kapitál jde dvěma směryKapitál jde dvěma směry



Spekulace s cennými papírySpekulace s cennými papíry

ØØ Opravdu podpořila Opravdu podpořila 
spekulaci s cennými spekulaci s cennými 
papírypapíry

ØØ Měla za následekMěla za následek
ØØ Růst ceny akciíRůst ceny akcií



Spekulace s nemovitostmi Spekulace s nemovitostmi 

ØØ Vklad ohromného Vklad ohromného 
kapitálukapitálu

ØØ Do většího prostoru s Do většího prostoru s 
kancelářemikancelářemi

ØØ Než bylo skutečně Než bylo skutečně 
potřebapotřeba



Při odstartování této dynamiky Při odstartování této dynamiky 
nemožné proces zastavitnemožné proces zastavit



Jak to v USA vypadalo?Jak to v USA vypadalo?

ØØNa konci srpna nabízeli makléři malým Na konci srpna nabízeli makléři malým 
investorům půjčky ve výši více než dvou investorům půjčky ve výši více než dvou 
třetin z nominálu akcií, které kupovali. třetin z nominálu akcií, které kupovali. 

ØØ Přes osm a půl mld. dolarů bylo Přes osm a půl mld. dolarů bylo 
rozpůjčeno.rozpůjčeno.

ØØ Bylo to víc, než byl celý objem oběživa na Bylo to víc, než byl celý objem oběživa na 
území Spojených států. území Spojených států. 



Růst znepokojeníRůst znepokojení
ØØ Během léta 1929 v New Yorku rostl neklidBěhem léta 1929 v New Yorku rostl neklid
ØØ Nezaměstnanost rostla po dobu několika měsíců Nezaměstnanost rostla po dobu několika měsíců 
ØØ Prodej automobilů a příjmy obchodních domů prudce Prodej automobilů a příjmy obchodních domů prudce 

klesaly klesaly 
ØØ Farmy na jihu a na západě krachovaly Farmy na jihu a na západě krachovaly 



Klid makléřůKlid makléřů

ØØ Na Wall Streetu však panoval stále bláznivý Na Wall Streetu však panoval stále bláznivý 
optimizmusoptimizmus



VrcholVrchol
ØØ Dne 3. září 1929 Dne 3. září 1929 

dosáhl Dow Jones dosáhl Dow Jones 
nového historického nového historického 
rekordu, když uzavíral rekordu, když uzavíral 
na hodnotě 381,17 na hodnotě 381,17 
bodu bodu 

ØØ Armáda makléřů se Armáda makléřů se 
vrhla na New York a vrhla na New York a 
zaplavila obchody zaplavila obchody 

ØØ Utábořili se na ulici Utábořili se na ulici 
naproti akciové burzynaproti akciové burzy



Spekulativní bublinaSpekulativní bublina

ØØ Příčinou krachu byla přemíra spekulací Příčinou krachu byla přemíra spekulací 
ØØ Americká ekonomika jako celek začala od Americká ekonomika jako celek začala od 

roku 1928 stagnovat roku 1928 stagnovat 
ØØ Ekonomie Wall Streetu se odtrhla od své Ekonomie Wall Streetu se odtrhla od své 

podstaty, od reálné ekonomie podstaty, od reálné ekonomie 
ØØ A stala se spekulativní bublinouA stala se spekulativní bublinou
ØØ Která stoupala a stoupalaKterá stoupala a stoupala



Bernard BaruckBernard Baruck

ØØ Až se jednoho dne někdo probudil a řekl, že to Až se jednoho dne někdo probudil a řekl, že to 
zašlo příliš daleko zašlo příliš daleko 

ØØ To je známí příběh o Bernardovi Baruckovi To je známí příběh o Bernardovi Baruckovi 



PříběhPříběh

ØØ Bernard Baruck si nechával každý den Bernard Baruck si nechával každý den 
čistit boty od stejného čističe čistit boty od stejného čističe 

ØØ Jednoho dne mu ten čistič bot dal typ na Jednoho dne mu ten čistič bot dal typ na 
nákup akciínákup akcií

ØØ Baruck šel do své kanceláře, zavolal Baruck šel do své kanceláře, zavolal 
svého makléře a řekl: svého makléře a řekl: 

ØØ „Prodávej, když dávají akciové typy čističi „Prodávej, když dávají akciové typy čističi 
bot, je čas odejít.“  bot, je čas odejít.“  



KrachKrach

ØØ V pondělí, 28. října 1929, zaplavily burzu V pondělí, 28. října 1929, zaplavily burzu 
další prodejní příkazy další prodejní příkazy 

ØØOdolnost vůči riziku zcela zmizela Odolnost vůči riziku zcela zmizela 
ØØ A proti této náladě byla bezmocná i A proti této náladě byla bezmocná i 

nákupní intervence bankovního sdružení nákupní intervence bankovního sdružení 





Dalšímu propadu akcií již nic Dalšímu propadu akcií již nic 
nebránilo nebránilo 

ØØ Přes stále klesající ceny bylo Přes stále klesající ceny bylo 
zobchodováno dalších 9 miliónu akcií zobchodováno dalších 9 miliónu akcií 

ØØ Index Dow Jones spadl o téměř 13 % Index Dow Jones spadl o téměř 13 % 
ØØ Končil na hodnotě 260,64 bodu Končil na hodnotě 260,64 bodu 



Cena akcií vybraných firem zCena akcií vybraných firem z Wall Street Journal Wall Street Journal 

Company 3-3-1928 3-9-1928 3-9-1929 13-11-1929

$ $ $ $

Montgomery Ward 132 466 137 49

New York Central 160 256 256 160

Union Carbide & 
Carbon 145 413 137 59

American 
Telephone & 
Telegraph

77 181 304 197

Anaconda Copper 54 162 131 70

Westinghouse 91 313 289 102

Electric Bond 89 203 186 50



ÚterýÚterý

ØØ Když v 17:32 skončilo úterní hororové Když v 17:32 skončilo úterní hororové 
obchodování, změnilo majitele do té doby obchodování, změnilo majitele do té doby 
rekordních 16.410.000 akcií rekordních 16.410.000 akcií 

ØØDow odepsal dalších téměř 12 % a jeho Dow odepsal dalších téměř 12 % a jeho 
závěrečných 230,07 bodu znamenalo závěrečných 230,07 bodu znamenalo 
týdenní pokles téměř o jednu třetinu týdenní pokles téměř o jednu třetinu 



New York Times New York Times 
WednesdayWednesday 30.10.192930.10.1929



DopadyDopady
ØØ Následky byly Následky byly 

katastrofální katastrofální 
ØØ Mnoho (mezi 1Mnoho (mezi 1--3 milióny) 3 milióny) 

Američanů bylo krachem Američanů bylo krachem 
přímo postiženo a ztratilo přímo postiženo a ztratilo 
značnou část svého značnou část svého 
jmění jmění 

ØØ Někteří Někteří -- ti co rádi sázejí ti co rádi sázejí 
na jednu kartu na jednu kartu -- přišli přišli 
dokonce o celý majetek dokonce o celý majetek 



Poslední Poslední „hřebík“„hřebík“

ØØ Dne 13. listopadu Dne 13. listopadu 
spadl Dow na 198,69 spadl Dow na 198,69 
bodu, což byla bodu, což byla 
nejnižší hodnota za nejnižší hodnota za 
celý rok 1929 celý rok 1929 

ØØ Fred Bell byl bohatý Fred Bell byl bohatý 
businessman, ale po businessman, ale po 
Wall Streetské krizi Wall Streetské krizi 
byl nucen prodávat byl nucen prodávat 
jablka. jablka. 



Velká depreseVelká deprese

ØØ "Zlatá dvacátá léta" však byla nenávratně "Zlatá dvacátá léta" však byla nenávratně 
pryčpryč

ØØ Světové hospodářství stálo před Světové hospodářství stálo před 
mnohaletou krizí, nazvanou později "velká mnohaletou krizí, nazvanou později "velká 
deprese". deprese". 

ØØNejhlubší stav 41,2 bodů dosáhl index Nejhlubší stav 41,2 bodů dosáhl index 
Dow Jones 8.7.1932. Dow Jones 8.7.1932. 





Návrat Návrat 

ØØMnoho investorů zcela zanevřelo na akcie Mnoho investorů zcela zanevřelo na akcie 
ØØ Teprve o 25 let později, 23. listopadu Teprve o 25 let později, 23. listopadu 

1954, překonal Dow Jones svůj letitý 1954, překonal Dow Jones svůj letitý 
historický rekord z 3. září 1929 historický rekord z 3. září 1929 

ØØDostal se opět nad hranici 381 bodůDostal se opět nad hranici 381 bodů



Presentaci najdetePresentaci najdete

ØØwww.myop.wz.czwww.myop.wz.cz

ØØ Poslání seminárních prací:Poslání seminárních prací:

Martinandco@centrum.czMartinandco@centrum.cz

http://www.myop.wz.cz
http://www.myop.wz.cz
mailto:Martinandco@centrum.cz
mailto:Martinandco@centrum.cz

