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Průmyslová výroba

Poslední známý údaj: 3,2 % r/r (květen)

Prognóza: -1,0 % r/r
Období: červen
Datum zveřejnění: 6. srpen

Po úspěšných dvou měsících očekáváme, že průmyslová výroba zaznamená
v červnu propad. V první řadě sehraje svou roli vysoká srovnávací základna
z loňského roku, kdy průmysl pozitivně překvapil. Zároveň je letošní červen
kratší o jeden pracovní den, což se rovněž negativně podepíše na výsledku.
Současně můžeme už delší dobu sledovat, že se nálada v průmyslu výrazně
horší. Výrobci si stěžují především na nedostatek nových zakázek zejména ze
zahraničí.

Zahraniční obchod

Poslední známý údaj: 24,4 mld. Kč (květen)

Prognóza: 16,1 mld. Kč
Období: červen
Datum zveřejnění: 6. srpen

Nejistota spojená s obchodními válkami a zpomalení ekonomiky našeho
hlavního obchodního partnera, Německa, má za následek ochabnutí
zahraniční poptávky. To se ovšem v prvních pěti měsících roku příliš
neprojevilo, když souhrnná bilance zahraničního obchodu překonala
výsledek stejného období loňského roku o téměř 15 mld. Kč. V červnu
v porovnání s předchozím, překvapivě úspěšným, měsícem očekáváme, že
dojde k mírnému poklesu bilance a tedy návratu k průměrným hodnotám.

Maloobchodní tržby

Poslední známý údaj: 2,3 % r/r s auty, 2,7 % bez aut (květen)

Prognóza: 2,8 % r/r s auty
4,9 % r/r bez aut
Období: červen
Datum zveřejnění: 7. srpen

Růst tržeb v maloobchodě by se měl po květnovém zpomalení vrátit k silnějším
hodnotám. Spotřebitelská důvěra zůstává nadále na silných hodnotách a
podobné je to i s růstem mezd, proto by se chuť spotřebitelů utrácet neměla
vytrácet. V červnu ovšem byly nižší registrace nových automobilů, což
naznačuje, že prodeje aut v tomto období nedosáhly vysoké úrovně.

Podíl nezaměstnaných

Poslední známý údaj: 2,6 % (červen)

Prognóza: 2,7 %
Období: červenec
Datum zveřejnění: 8. srpen

Nezaměstnanost nacházející se v poslední době na minimu by se měla
v červenci odrazit ode dna. Příchod nových absolventů na trh práce by měl,
stejně jako každý rok, způsobit sezónní nárůst nezaměstnanosti. Na utažený
trh práce to však potřebnou úlevu nepřinese. Počet pracovních míst bude i
nadále výrazně převyšovat počet uchazečů. Za pozornost ovšem jistě bude
stát právě počet volných pracovních míst, který v květnu poklesl poprvé od
roku 2016.

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument nepředstavuje
nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí
získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům
a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB
nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení šířená týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová
portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA
nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958 dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci
investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28,
Praha 1.

Index spotřebitelských cen

Poslední známý údaj: 0,2 % m/m a 2,7 % r/r (červen)

Prognóza: 0,3 % m/m
2,8 % r/r
Období: červenec
Datum zveřejnění: 12. srpen

Inflace by se v červenci po červnovém mírném zpomalení měla vrátit zpět na
květnovou úroveň. Ceny pohonných hmot by sice měly poklesnout v reakci na
nižší ceny ropy na burzách, tento efekt však bude převýšen tradičním
sezónním růstem cen dovolených. Očekáváme, že meziročně rychleji
porostou i ceny potravin a ceny alkoholu.

Běžný účet PB

Poslední známý údaj: 11,23 mld. Kč (květen)

Prognóza: -15,4 mld. Kč
Období: červen
Datum zveřejnění: 13. srpen

Běžný účet platební bilance se v květnu vyhnul sezónnímu snížení především
zásluhou výrazného přebytku obchodu se zbožím a službami. Výsledková
sezóna s sebou přináší také mohutný odliv dividend, který stáhne červnovou
bilanci běžného účtu do záporu.

Hrubý domácí produkt

Poslední známý údaj: 0,6 % č/č a 2,8 % r/r (1. čtvrtletí)

Prognóza: 0,5 % č/č
2,6 % r/r
Období: 2. čtvrtletí
Datum zveřejnění: 14. srpen

Hrubý domácí produkt by si měl i v druhém čtvrtletí udržet silné tempo růstu na
úrovni potenciálu tuzemské ekonomiky. Vysoká spotřebitelská důvěra spolu
s rychlým růstem mezd zajistí pozitivní příspěvek od spotřeby domácností.
Také vládní spotřeba a investice by měly v tomto období přispět kladně.
Naopak příspěvek zahraničního obchodu by měl klesat v závislosti na
ochabující zahraniční poptávce.

Index cen průmyslových výrobců

Poslední známý údaj: -0,7 % m/m a 2,5 % r/r (červen)

Prognóza: -0,2 % m/m
2,6 % r/r
Období: červenec
Datum zveřejnění: 16. srpen

Ceny průmyslových výrobců by podle našeho odhadu měly v červenci po
červnovém prudkém meziměsíčním propadu zaznamenat další pokles. Na
vině je pokračující průsak nižších cen ropy do příslušných producentských cen.
Ceny elektřiny by se po hromadném zdražování ze začátku roku měly již
stabilizovat.

Autor: Eliška Jelínková, Luboš Růžička, analytici
E-mail: eliska.jelinkova@rb.cz , lubos.ruzicka@rb.cz
Tel.: +420 606 077 161, +420 603 808 089

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“).
Tento dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním
jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI
obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno
s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický
výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního
poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován.
Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958
dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf. Dohledovým orgánem pro
Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1.

