
    

 

Komentář 
 
Ceny výrobců – únor 2014 

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/. 
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  Ceny průmyslových výrobců – status quo  
 
Ceny průmyslové výroby zůstaly v únoru beze změny. V meziročním srovnání klesly o 
0,7 %.  O žádné překvapení nejde – trh s tímto výsledkem počítal. Po listopadové intervenci je kurz 
relativně stabilní a s ní i nákladová inflace.  
 
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,2 % oproti lednu. Nejedná se o sezónní pohyb, který byl 
dokonce méně výrazný než např. loni.  
 
 
V dalších měsících počítáme se stabilitou a později i s mírným posilováním koruny vůči euru. Koruna nebude 
tedy tlačit ceny výrobců nahoru. Naopak předpokládaný růst cen surovin včetně ropy podpoří pozvolný růst 
produkčních cen. Výrazné poklesy cen energií z loňského roku se opakovat nebudou. Podle našich 
odhadů se ceny výrobců v průběhu 2Q 2014 vymaní z meziročního poklesu. Na druhou 
stranu z výrazného růstu cen nákladů mít ale obavu nemusíme i navzdory umělého oslabení koruny. Letos 
v průměru počítáme s růstem cen průmyslových výrobců o 0,4% (vloni 0,8 %).  
 
Závěr je zřejmý: inflační tlaky v ekonomice zatím neregistrujeme. 
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