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  DEFLACE SE Z PRŮMYSLU VYTRÁCÍ, ALE POMALU 
 
Ceny průmyslových výrobců v srpnu klesly o 0,2 % meziměsíčně. V meziročním srovnání klesly o 3,4 %, 
což je zpomalení poklesu z předchozího tempa -4,0 %. Medián trhu naznačoval stagnaci oproti červenci a pokles o 
3,2 % oproti loňskému srpnu.  
 
Dnešní údaj opět potvrdil známý fakt, že vývoj ceny ropy je klíčovým elementem ve vývoji českých 
průmyslových cen. Za meziměsíčním snížením průmyslových cen stál právě pokles v oddíle koksu a ropných 
produktů. Snížily se ale také ceny chemických (o 0,6 %) či plastových produktů (o 0,2 %). Naopak ceny kovů a 
potravinářských výrobků se zvýšily (mléčné výrobky o 1,7 %, výrobky z masa o 1,0 %). 
 
Nízká srovnávací základna pomáhala zpomalit meziroční pokles průmyslových cen na --3,4 % z -4,0 %. V dalších 
měsících by se průmyslová deflace dle naší střednědobé prognózy měla dál vytrácet a na přelomu prvního a druhého 
čtvrtletí příštího roku by se měl meziroční index cen průmyslových výrobců přehoupnout do plusu. Ovšem vývoj na trhu 
s ropou určí, jestli se tento výhled naplní. Trh s ropou teď netrpělivě vyčkává na výsledek zářijového zasedání OPECu. 
Pravděpodobnost, že by se ropné velmoci dohodly koordinovaně zamrazit produkci ropy, je dle RaiffeisenResearch 
nízká. I když ne koordinované, tak možná dobrovolné omezování produkci by mohlo být ve hře. Na tom by se ale 
Írán, Nigérie ani Libye velmi pravděpodobně nepodílely. Proto nečekáme, že by se průměrná cena ropy Brent do 
konce roku vyšplhala nad 50 dolarů za barel. 
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