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  Běžný účet v říjnu – přebytek podle našeho očekávání 
 
Běžný účet platební bilance skončil v říjnu v přebytku 5,1 mld. Kč, což bylo takřka 
přesně v souladu s naším očekáváním. Trh naopak očekával deficit 4,0 mld. Kč. V září skončil 
běžný účet v deficitu 17,7 mld. Kč (revize nahoru z -21 mld. Kč). 
 
Takto pozitivní výsledek pravděpodobně způsobilo, že v říjnu nebyly do zahraničí vyplaceny 
žádné dividendy z přímých investic. Bilance prvotních důchodů proto skončila v poměrně mělkém 
deficitu 18,5 mld. Kč. Bilance druhotných důchodů dokonce skončila v přebytku 2,3 mld. Kč. 
 
Obchodní bilance a bilance služeb vykázaly jako tradičně přebytek - dohromady 21,3 mld. Kč, 
byť za zářijovými přebytky to poněkud zaostává (tehdy výkonová bilance vykázala přebytek 29 
mld. Kč). 
 
Bilance přímých zahraničních investic skončila v aktivu, konkrétně 3,3 mld. Kč. Letošní rok je na 
příliv čistých zahraničních investic příznivý – s výjimkou června byla bilance přímých investic 
aktivní v každém měsíci. Celkem letos na přímých investicích přiteklo čistě 124 mld. Kč. Bilance 
portfoliových investic skončila v říjnu v pasivu 2,7 mld. Kč. 
 
Devizové rezervy ČNB poklesly o 2,7 mld. Kč. Saldo chyb a opomenutí činilo 10,9 mld. Kč. 
 
Aktuálně je běžný účet v kumulativním přebytku 23,2 mld. Kč, což nahrává našemu 

očekávání celoročního mírného přebytku běžného účtu v tomto roce. 
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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 – 
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