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DIVIDENDOVÁ SEZÓNA STÁHLA BĚŽNÝ ÚČET DO DEFICITU
Běžný účet platební bilance v ČR v květnu vykázal deficit ve výši 2,9 miliard korun. V meziročním
srovnání se jedná o mírné zhoršení přibližně o 4,4 mld. Kč. V porovnání s dubnem bilance běžného účtu klesla o 17,2
mld. Kč.
V květnu vrcholí dividendová sezóna, která zvyšuje nejistotu v odhadech běžného účtu. Z tohoto důvodu byl rozptyl
analytických odhadů celkem široký mezi -19 mld. Kč a +4 mld. Kč. Náš odhad byl na mediánu trhu a počítal s mírným
deficitem 4,3 mld. Kč.
V květnu byly vyplaceny dividendy ve výši 23,1 mld. Kč, což je o 18 mld. Kč více než v dubnu a o 6,2 mld. Kč více než
před rokem. Bilance zboží a služeb vykázala přebytek ve výši 30,9 mld. Kč. Od začátku roku tak bilance zboží a
služeb vykázala kumulovaný přebytek ve výši 156,2 mld. Kč, což je o 26,3 mld. Kč více než za stejné období loňského
roku. Finanční účet se v květnu opět obrátil do mírného deficitu (-2,6 mld. Kč). Došlo také k mírnějšímu odlivu
portfoliových investic (především dluhopisů) ve výši 26 mld. Kč. Pro srovnání v dubnu tento odliv činil 229 mld. Kč.
Dobrý vývoj zahraničního obchodu by měl podporovat běžný účet platební bilance i v příštích měsících. Na konci roku
by mohl kumulovaný přebytek běžného účtu platební bilance překonat rekordní úroveň z loňského roku 53 mld. Kč.
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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 pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením
Compliance RB nebo RBI. RB 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
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