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  Inflace v březnu: potraviny nahoru, rekreace dolů 

 
Spotřebitelské ceny v březnu oproti únoru stagnovaly a meziroční inflace setrvala na 0,2 %. My jsme čekali 
po zaokrouhlení meziměsíční růst o 0,2 % a meziroční rovněž 0,2 %. Určitá nelogičnost je zde dílem 
zaokrouhlování. Trh čekal +0,1 % m/m a +0,2 % r/r.  
 
Faktem je, že inflace v březnu byla zhruba jednu desetinku pod očekáváním. Zvyšovaly se ceny potravin a 
oděvů, ale proti tomu se proti očekávání více snížily ceny dovolených a o trochu více také ceny u čerpacích 
stanic. Sezónní pokles cen dovolených v březnu je sice běžný, ale tentokrát byl větší než obvykle a nabízí se 
hypotéza, zda to nebylo způsobeno extrémně mírnou zimou. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu cen vypadá následovně: 
 
0,0 % = - 0,2 (rekreace a kultura) + 0,1 (potraviny) 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,2 % = 0,6 (potraviny) - 0,6 (bydlení a energie) + 0,4 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,3 (pošta a telekomunikace) -0,1 (bytové zařízení) + 0,1 (odívání a obuv) -0,1 (zdraví) + 0,1 
(rekreace a kultura) -0,1 (doprava) +0,1(ostatní) 
 
Počítáme se tím, že inflace se bude zvyšovat tak, že koncem roku bude směřovat nad 2 % a koncem roku se 
ČNB rozhodne opustit režim kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0. Česká ekonomika se na počátku roku vyvíjí 
lépe, než se čekalo. Na druhou stranu inflace je na počátku roku zhruba o dvě desetiny níže, než jsme čekali 
a pokud se tato diference bude zvětšovat, znamenalo by to implicitně odsunutí konce intervencí do roku 
2015. Prozatím však náš výhled na kurz koruny neměníme. Zveřejněná inflace za březen překvapila velmi 
málo. Tomu odpovídá i mizivá reakce koruny, která se nachází na EUR/CZK 27,41. 
 
 
 
Michal Brožka 
hlavní analytik/chief analyst 
Raiffeisenbank a.s. 
+420 234 401 498 
+420 724 119 739 

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/. 


