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  CENY V PRŮMYSLU SMĚRUJÍ POMALU, ALE JISTĚ NAHORU 
 
V listopadu vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,1 % meziměsíčně. Meziroční tempo poklesu se zmírnilo na -1,3 % 
z předchozího tempa 1,7 %. Trh věřil v nepatrně rychlejší růst cen (0,2 % m/m a -1,1 % r/r).  
 
Oproti říjnu vzrostly ceny potravinářských výrobků o 0,4 %, z toho přes 4 % zdražily mléčné výrobky. Dražší byly také 
elektrické zařízení (0,5 %) či stavební materiály (0,5 %). Naopak ceny zeleniny, farmaceutických a rafinovaných 
ropných produktů klesly. V listopadu převládala na trhu s ropou nejistota z toho, jestli se největším ropným producentům 
podaří uzavřít dohodu o omezování těžby, což bránilo ceně ropy výrazněji růst. 
 
V listopadu se ceny vzácných a průmyslových kovů vyvíjely opačným směrem. Ceny vzácných kovů jako zlato či stříbro 
byly tlačeny dolů zejména kvůli rostoucím výnosům amerických dluhopisů, které se dostavily po amerických 
prezidentských volbách. Naopak ceny průmyslových kovů odolávaly posilujícímu dolaru a těžily z vyhlídek na vyšší 
investiční aktivitu v USA.  
 
V nadcházejících měsících lze očekávat, že tato divergence mezi cenami vzácných a průmyslových 
kovů bude pokračovat. Americká centrální banka totiž plánuje v příštím roce zvyšovat úrokové sazby třikrát 
rychleji než letos. Růst úrokových sazeb spolu s očekáváným posilováním dolaru bude tlačit na snížení ceny zlata. Pro 
české průmyslníky bude důležité také dění na trhu s ropou. Cena ropy se v příštím roce bude odvíjet od toho, jestli 
ropné velmoci dodrží své slovo a opravdu omezí svou produkci. Euforie optimismu, která přišla po uzavření dohody 
zemí OPECu, vyhnala v prosinci cenu ropy na nejvyšší úroveň od loňského léta. Pokud klíčoví ropní hráči dodrží své 
slíbené produkční kvóty, cena 60 dolarů za barel ropy Brent by mohla být reální již v polovině příštího roku.  
 
Vzhledem k tomuto výhledu na komoditních trzích očekáváme, že již začátkem příštího roku se překlopí meziroční 
tempo růstu cen ze záporných do kladných hodnot. V průměru očekáváme, že průmyslové ceny vzrostou o 2,2 % 
meziročně. 
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