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  Běžný účet PB ČR směřuje k prvnímu přebytku v historii – slabší 
koruna zvedá zájem o ČR 
 
Běžný účet platební bilance skončil v květnu nečekaně v 9 miliardovém 
přebytku. Zatímco duben překvapil hloubkou deficitu, květen naopak výší přebytku. Trh 
v průměru počítal s 9 miliardami ale v MÍNUSU.  Mezi tržními odhady bylo pár, které 
čekaly vyrovnanou bilanci. 
Stručně řečeno, není nač si stěžovat. Obchodní bilance je od začátku roku každý měsíc 
ve více než 20 miliardovém přebytku a odliv dividend a podílů na zisku zdaleka nedosahuje 
loňských úrovní. Ke květnovému přebytku navíc přispěly i vyplacené EU fondy v objemu 8,3 
miliard korun. V průběhu posledních měsíců přibylo i přímých zahraničních investic (a to 
nepočítáme ještě ani se schválenou investicí korejského Nexenu). Rovněž více zisků je znovu 
v ČR investováno (tzv. reinvestice). Zdá se, že slabší koruna zvýšila zájem zahraničních investorů 
o ČR. Vítaný dopad oslabení koruny, o kterém se mnoho nemluví. 
 
Portoliové investice už druhý měsíc v řadě vykazují kvůli vysokým cenám dluhopisů a pro 
investory příliš úzkém českém akciovém trhů odliv prostředků pryč z ČR. Domácí investoři hledají 
zajímavější příležitosti v zahraničí a české dluhopisy ani akcie nejsou příliš atraktivní pro 
zahraniční investory. 
 
Příznivý vývoj v platební bilanci od počátku roku nám dává dost důvěry věřit 
v první přebytek běžného účtu platební bilance v historii ČR.  
 
Toto vše jsou příznivé zprávy, na které by měna, kdyby nebyla „zamrznutá“, měla reagovat 
posílením. 
 
Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s., +420 234 401 413, +420 725 526 678 
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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 
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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. 


