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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. („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 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_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4 
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 ZAHRANIČNÍ OBCHOD – REKORDNÍ LEDNOVÝ PŘEBYTEK 

 
Zahraniční obchod ČR zahájil nový rok s rekordním lednovým přebytkem ve výši 19,3 mld. korun. Pro 
trh to ale není žádné překvapení – s rekordem počítal. V porovnání s předchozím rokem je letošní lednový přebytek 
sice jen o 0,7 miliard korun vyšší (v národní metodice), ale i to stačilo na nový rekord. Dovoz se ale začíná dotahovat 
na vývoz: během ledna se dovoz zvýšil o 2,9 %, zatímco vývoz jen o 1,9 % (v meziměsíčním srovnání). V meziročním 
srovnání roste vývoz jen o jednu desetinku rychleji.  
 
Za meziročně vyšší přebytek jsme vděčni nízkým cenám ropy na světových trzích a stále silné poptávce po 
automobilech vyrobených v ČR. Naopak v důsledku rostoucí domácí spotřeby se zvyšuje dovoz spotřebního zboží a 
potravin do ČR.   
 
Český export roste jedině zásluhou rostoucí poptávky od našich evropských partnerů v čele se Slovenskem a Spojeným 
královstvím. Naopak vývoz do Číny klesá v důsledku slábnutí tamní ekonomiky. Bohužel i vývoz do Ruska byl v lednu o 
více než 1/4 meziročně nižší. Ani na polském trhu se českému exportu nedařilo.  
 
V letošním roce by levná ropa měla nadále příznivě ovlivňovat bilanci s minerálními palivy. Navíc dále trvající 
intervence proti posilování koruny ze strany ČNB spolu s očekávaným růstem zahraniční poptávky ve druhé polovině 
roku budou společně podporovat český export. Pokud ale růst evropských ekonomik se přes všechny snahy Evropské 
centrální banky zastaví, český export by v průběhu roku slábnul. To ale není náš základní scénář.  
 
Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně s Asociací exportérů, indikuje i přes turbulence na trzích 
mírné zrychlování tempa růstu vývozu z ČR v první polovině letošního roku. Meziroční tempa růstu vývozu by měla 
zůstat jednociferná. Podle Indexu Exportu nižší aktivita vývozců na závěr loňského roku s příchodem jara opět ožije. 
Květnová hodnota Indexu Exportu se společně s dubnovou drží na několikaměsíčních maximech. Přestože předstihové 
indikátory ze zemí eurozóny na počátku roku klesají, indikují i nadále růst produkce, ne její pokles. Také průmyslové 
zakázky v ČR rostou. Na český export pozitivně působí i uměle udržované oslabení české koruny a nízké ceny 
dovážených surovin. Pokud se navíc exportérům podaří dobýt nové trhy, budeme i letos slavit další rekordní přebytek 
v zahraničním obchodě a to nad hranicí 160 miliard korun.  
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