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  PMI – mírný pokles, ale žádná tragédie 
 
Český index nákupních manažerů (PMI) v prosinci poklesl na 54,7 b. z 55,4 bodů v 
listopadu. Trh i my jsme naopak počítali s dalším růstem na 56,0 b. I když jsme my i většina 
analytiků počítali s dalším růstem, hodnoty indexu již byly velmi vysoké a situace již byla „zralá“ na určitou 
korekci. I přes prosincový pokles se index nachází na vysoké úrovni implikující pokračující oživování české 
ekonomiky. 
 
Za 4. čtvrtletí činila hodnota indexu v průměru 54,9 b., což je nejvyšší hodnota od 2. čtvrtletí 2011, která 
jasně ukazuje na expanzi české ekonomiky ve 4. čtvrtletí po mírném propadu o 0,1 % č/č ve třetím čtvrtletí. 
Za zmínku jistě stojí i prudký růst cen vstupů i výstupů, který byl způsobený devizovou intervencí. Již samotný 
nárůst cen vstupů mohl způsobit pokles indexu. Pozitivní efekty devizových intervencí na český 
zpracovatelský průmysl se pravděpodobně projeví až ve střednědobém horizontu. 
 
Růst nových zakázek pokračoval i v prosinci byť mírně pomalejším tempem než v listopadu. Nové zakázky 
byly taženy opět zejména objednávkami ze zahraničí. Produkce i zaměstnanost rovněž rostly byť mírnějším 
tempem. 
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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.. 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. 
Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto sdělení s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, 
avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto 
sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím 
osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto sdělení. 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 dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci 
Analýzy – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-trhy/analyzy/disclosure/. 


