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  Platební bilance ČR se nadále vyvíjí příznivě 
 
Běžný účet platební bilance dosáhl v prosinci deficitu 9,4 mld. Kč. Trh čekal deficit 20 mld. Kč. 
My jsme odhadovali deficit 10 mld. Kč., což je faktická trefa. Nicméně velká sebechvála za 
skvělý odhad je při troše soudnosti nemístná s vědomím velmi vysoké nejistoty měsíčních výsledků 
platební bilance. 
 
Obchodní bilance v prosinci v metodice platební bilance sklouzla do deficitu 2,2 mld. Kč., 
přičemž slabá koruna krátkodobě působí na obchodní bilanci negativně kvůli dražším dovozům. 
Výkonová bilance se nicméně udržela v lehkém přebytku díky bilanci služeb. Na dividendách 
bylo vyplaceno 6,6 mld. Kč a bilance výnosů dosáhla deficitu 11,2 mld. Kč. 
Pozitivní je pokračování zlepšujícího se trendu ročního úhrnu běžného účtu. 
 
Finanční účet dosáhl přebytku 13,8 mld. Kč, za čímž stály především portfoliové investice a 
zvýšený nákup tuzemských dluhopisů ze zahraničí. Bilance přímých zahraničních investic dosáhla 
mírného přebytku 1,3 mld. Kč a to díky reinvestovaným ziskům. Saldo přílivu přímých 
zahraničních investic v ročním úhrnu pokračovalo v trendovém poklesu. 
 
Změna devizových rezerv se po intervencemi způsobeném nárůstu o 166 mld. Kč. v listopadu 
vrátila v prosinci do normálu, přičemž došlo k poklesu o 0,9 mld. Kč. 
Položka chyb a opomenutí tentokrát činila 4,3 mld Kč. 
 
Odhadujeme, že deficit běžného účtu za rok 2013 dosáhl pouze 1% HDP, přičemž letos by 
mohlo dojít k jeho dalšímu snížení na 0,7 % HDP. 
 
Kurz české koruny nemá mnoho důvodů na dnes zveřejněné údaje o platební bilanci ani inflaci 
výrazněji reagovat. 
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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 tento dokument 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 
dokumentu, 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 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 – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-trhy/analyzy/disclosure/. 


