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   Maloobchod v lednu - rekordní prodeje aut 

Maloobchodní tržby vzrostly v lednu o 1,8 % oproti prosinci minulého roku (po sezónním 
očištění). V porovnání s lednem minulého roku vzrostly tržby o 6,4 %. To bylo více, než 
odhadovali všichni analytici na trhu. My jsme sázeli na to, že již v lednu dojde k určité korekci rychlého růstu 
z listopadu a prosince, který byl způsoben devizovou intervencí ČNB. K takovéto korekci (zatím) nedošlo.  

Za takto prudkým růstem maloobchodu stojí zejména rekordní prodeje automobilů. Jejich prodeje v lednu 
vzrostly meziročně reálně o 19,7 %, nominálně pak o 21 %. Meziměsíční růst prodejů aut dosáhl 3,4 % po 
sezónním očištění. Už tak vysoké prodeje aut v prosinci se tedy v lednu dále zvýšily. Zdražení aut vlivem 
devizové intervence je zatím, zdá se, mírné, protože rozdíl mezi nominální a reálným růstem je jen 1,3 
procentního bodu. V prosinci byly nominální i reálné růsty prakticky totožné. Takto prudký růst prodejů aut 
může být způsoben i například výprodejem skladových vozů. 

Růst ostatních složek maloobchodu byl velmi pomalý v porovnání s růstem prodejů automobilů. Nejpomaleji 
rostly prodeje potravin – o 0,2 % r/r. Nepotravinářské zboží vzrostlo o 3,2 % r/r. 

Nepočítáme s tím, že by takto prudký růst maloobchodních tržen vydržel po celý rok. Nákupní horečka 
vyvolaná intervencí ČNB by měla dříve či později opadnout. Letos počítáme s  růstem 
maloobchodních tržeb o 1,6 %.  
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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/. 


