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   Český maloobchod v listopadu – lidé vzali kvůli ČNB obchody útokem 

Maloobchodní tržby vzrostly v listopadu o těžko uvěřitelných 6,1% meziročně. To bylo 
nade všechny odhady. Po očištění o efekt rozdílných pracovních dní (loňský listopad měl o 1 pracovní den 
méně) vzrostly dokonce o 7,8 % r/r. Ve srovnání s říjnem přidaly 3,6 %.  

Takto brutální růst lze připsat na vrub devizovým intervencím. Lidé ve strachu z budoucího zdražení vzali 
obchody útokem a důkladně se předzásobili. Pravděpodobně velkou část vánočních dárků nakoupili už v 
listopadu. Záměr přimět lidi k vyššímu utrácení kvůli očekávanému zdražení se krátkodobě tedy povedl ČNB 
dokonale. Otázka je ale, jak dlouhé trvání tato nákupní horečka bude mít. Obávám se, že v tomto roce 
uvidíme podobně razantní poklesy maloobchodu, až se oslabení koruny plně promítne do cen. Díky efektu 
devizových intervencí pravděpodobně vykáže maloobchod za loňský rok růst. Původně jsme očekávali mírný 
pokles maloobchodních tržeb. Letos počítáme s růstem o 1,6 %. 

I struktura maloobchodu odpovídá tomu, že se lidé předzásobovali. Nejvíce v listopadu kupovali 
nepotravinářské zboží a auta – zkrátka trvanlivější věci, kterými se lze předzásobit. Naopak prodeje 
potravin a pohonných hmot stagnovaly. Bez zajímavosti také není, že rekordně rostly obchody přes internet - 
o 36,4 %, nejvyšší v posledních čtyřech letech podle ČSÚ. 

 

 

 

 

 Václav Franče, analytik/analyst Raiffeisenbank a.s., +420 234 40-1729, +420 734 687 869 

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 toto sdělení 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 sdělení, 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 sdělení. 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/. 


