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 PMI na 5měsíčním maximum 
 
Český index nákupních manažerů se v říjnu zvýšil na 53,3 bodu z předchozí úrovně 52,0 bodu. Měkké 
indikátory z německé ekonomiky (jako ZEW index, Ifo či PMI index) se v říjnu viditelně zlepšily a překonávaly 
očekávání trhu, což dávalo naději také na dobrý výsledek českého PMI indexu. Náš odhad i medián trhu proto počítali 
s meziměsíčním zlepšením indexu.  
 
Český PMI index se v říjnu třetím měsícem v řadě zlepšil a opět potvrdil, že letní výkyv v průmyslové výrobě byla jen 
extrémní výjimka v řadě, která by se do konce roku ve stejném rozsahu už neměla opakovat. Zlepšení PMI indexu 
bylo plošné od zvýšené výroby, přes nové zakázky, zaměstnanost až k nákupní aktivitě. Zvyšovaly 
se také ceny vstupů (zejména kovů a ropných produktů). PMI indexy za září i říjen naznačují další růst produkce 
zpracovatelského průmyslu a tudíž i pokračující expanzi české ekonomiky. Ve třetím čtvrtletí tempo růstu české 
ekonomiky pravděpodobně opět trochu zvolní k úrovním pod 2,5 % r/r, nicméně v porovnání s předchozím čtvrtletím 
půjde zřejmě o solidní růst kolem 0,7 %. Celkově se letošní rok nese ve volnějším tempu růstu než ten loňský, a proto 
také očekáváme zpomalení meziročního tempa růstu průmyslové výroby na 3,3 % z předchozího tempa 4,6 % r/r. 
 
V mezinárodním srovnání se český PMI index drží pod německým protějškem a je na stejné úrovni jako PMI index za 
celou eurozónu. V regionu český PMI index již ztratil svou vůdcovskou pozici s nejvyšší hodnotou, kterou si ještě v první 
polovině letošního roku držel.  
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