Nabídka produktů a služeb
Ekonomický výzkum Raiffeisenbank a.s.
27. ledna 2020

Ekonomický výzkum Raiffesenbank a.s. je organizační součást Raiffeisen Research a patří mezi
renomovaná výzkumná a analytická centra v České republice. Její analytici poskytují analytické a prognostické
služby jak interním tak externím klientům Raffeisenbank a.s. Podílí se na tržních průzkumech význačných
institucí včetně agentury Reuters, Bloomberg, Kolokvia Ministerstva financí ČR, České národní banky či
Bankovní asociace. Kromě vysoce kvalitních makroekonomických analýz nabízí klientům i analýzu a prognózu
devizového trhu s českou korunou a českými státními dluhopisy.
Ekonomický výzkum Raiffesenbank a.s. nad rámec běžných činností ve spolupráci s Asociací Exportérů počítá
a v pravidelných měsíčních intervalech zveřejňuje předstihový indikátor tzv. Index Exportu. Aktivně se navíc
účastní prezentací a diskusí na prestižních Exportních fórech. Analytici Ekonomického výzkumu Raiffesenbank
a.s. se zapojují do veřejných odborných i akademických diskusí.
Publikace a prognózy Ekonomického výzkumu Raiffesenbank a.s. v anglickém jazyce jsou nedílnou součástí
velmi širokého a obsáhlého balíku služeb, který nabízí Raiffeisen Research (více na
www.raiffeisenresearch.com).
Publikace a služby Ekonomického výzkumu Raiffesenbank a.s. v českém jazyce jsou nabízeny zvlášť
v samostatném balíčku (viz níže).

Klíčové oblasti Ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.:


Kompletní servis pro ČR: analýzy a komentáře k vývoji české ekonomiky



Monitoring ekonomických a politických událostí



Pravidelná analýza vývoje kurzu české koruny vůči dolaru a euru



Ad-hoc analýzy na aktuální témata či dlouhodobé ekonomické trendy



Prezentace na aktuální ekonomická i strategická témata
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Název
Nadhoz

Popis
Krátké ranní zprávy z ekonomiky a trhů v ČR i zahraničí

Okénko trhu

Aktuální ekonomické zprávy a výhledy pro komoditní trhy, úrokové
sazby a kurzy (zveřejňováno po 14:30 s fixingem ČNB)

7 dní s korunou

Týdenní výhled pro českou korunu s prognózou na rok dopředu

Flash Note

Krátký a úderný komentář do deseti minut po zveřejnění
makroekonomického ukazatele z české ekonomiky

Komentáře

Krátké komentáře po zveřejnění makroekonomického ukazatele z české
ekonomiky

Měsíční odhady

Komentované měsíční odhady klíčových českých makroekonomických
ukazatelů např. HDP, mzdy, inflace či nezaměstnanost.

Strategie ČR

Stručná čtvrtletní analýza vývoje české ekonomiky s důrazem na výhled
na další čtvrtletí. Nabízí ucelený pohled na ekonomické trendy do větší
hloubky.

Ad-hoc analýzy

Úderné analýzy do hloubky aktuálního ekonomického tématu či vývoje
(např. Rok 2017 ve třech scénářích, #KonecLevneEkonomiky nebo
#KonecLevnePrace, Ropa a inflace v ČR, CZK Speciál, Brexit apod.)
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