
 

Komentář 
Inflace – červen 2016 

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. („RB“). 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. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
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 INFLACE JE NA DNĚ A MĚLA BY RŮST 
 
Spotřebitelské ceny v ČR v červnu oproti květnu vzrostly o 0,1 % a meziroční míra inflace setrvala na květnové úrovni 
0,1 %. To bylo plně v souladu s naším očekáváním i mediánovým očekáváním trhu. Prognóza ČNB ukazovala o 
desetinku níž. 
 
V souladu s očekáváním byly ceny taženy vzhůru kvůli vyšším cenám u čerpacích stanic (+4,0 % meziměsíčně) a 
sezónnímu nárůstu cen rekreací (+1,3 % m/m). Směrem dolů byly spotřebitelské ceny stahovány levnějšími potravinami 
(-0,6  % m/m). 
 
Rozklad meziměsíčního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,1 % = -0,1 (potraviny) + 0,1 (rekreace a kultura) + 0,1 (doprava) 
 
Rozklad meziročního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,1 % = 0,1 (bydlení a energie) + 0,4 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (rekreace a kultura)   - 0,2 (doprava)            
- 0,5 (potraviny) + 0,1 (stravování a ubytování) + 0,1 (ostatní) 
 
Překvapení se nekoná a koruna nemá žádný důvod reagovat. Inflace se nyní dle naší prognózy nachází na dně a od 
července začne pozvolna růst. Na podzim by inflace měla přesáhnout 1 %. Nadále počítáme s tím, že ČNB uvolní 
kurzový závazek v první polovině příštího roku. Brexit je pro tuto prognózu rizikem, nicméně hlavním argumentem bude 
vývoj inflace. 
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