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Maloobchodní tržby v lednu zrychlily růst na 4,7 %.
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Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v lednu meziročně
vzrostly o 4,7 %. Celkové tržby včetně motoristického segmentu ve srovnání
se stejným měsícem předchozího roku vzrostly o 1,5 %. Navzdory
zaznamenanému zrychlení celkových tržeb jde o nejslabší lednový růst od roku 2013.
Tradičně se dařilo internetovým obchodům a zásilkovým službám. Úspěšný měsíc za sebou
mají také prodejci elektroniky, oblečení a obuvi. Na druhou stranu nadále přetrvával
meziroční pokles tržeb v motoristickém segmentu, i když došlo k jeho zmírnění.
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Tržby za prodej, opravy a údržbu aut zmírnily svůj meziroční pokles
na 5,1%. V lednu byly zaznamenány vyšší registrace nově prodaných automobilů, což již
v předstihu indikovalo vyšší úroveň tržeb tohoto segmentu ve srovnání s předchozím
měsícem. Výrazné zvýšení dynamiky zaznamenaly tržby v kultuře, sportu a rekreaci
(22,9 %), solidní růst si i nadále udržovaly tržby za prodej počítačů a další elektroniky
(5,1 %).
Pro následující měsíce odhadujeme, že si maloobchodní tržby zhruba udrží
aktuální dynamiku. Úroveň tržeb by měla být i nadále podporována přetrvávajícím
svižným mzdovým růstem, kterému nahrává nízká míra nezaměstnanosti. Rovněž stále
relativně vysoká spotřebitelská důvěra by měla podpořit náladu zákazníků dále utrácet.
Proto předpokládáme, že maloobchodní tržby by v průměru v letošním roce
měly vzrůst o 3,3 %.
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