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   Maloobchod v srpnu – mírné zpomalení ale stále solidní růst 

Maloobchodní tržby vzrostly v srpnu meziročně o 2,7 %. To bylo blízko našemu odhadu +3,0 % 
r/r. Medián odhadů agentury Bloomberg činil +3,4 % r/r. Meziroční růst deceleroval z červencových 6,2 % 
r/r zejména kvůli meziroční nevýhodě jednoho pracovního dne. Červenec měl naopak meziročně o jeden 
pracovní den navíc. Po očištění o pracovní dni vzrostly maloobchodní tržby o 4,4 % r/r. Meziměsíčně po 
sezónním očištění vzrostly o slušných 0,6 %. 

Na meziročním růstu se nejvíce podílely prodeje aut s meziročním růstem o 7,8 % (příspěvek 2,1 
procentního bodu). Prodeje aut rostly i meziměsíčně – o 0,5 %. Slušně ještě rostly prodeje nepotravinářského 
zboží – o 3,8 % r/r (příspěvek 1,3 procentního bodu), ale prodeje potravin a pohonných hmot meziročně 
mírně poklesly. Na druhou stranu meziměsíční růst maloobchodu bez aut o 1,2 % mi přijde solidní, indikující, 
že maloobchodní tržby netáhnou již jen prodeje aut. 

Obrázek maloobchodu se tedy prakticky nemění. Hlavním tahounem zůstávají prodeje aut a 
nepotravinářského zboží. Prodeje potravin jsou i nadále slabé. Co od maloobchodu očekávat do 
budoucna? Spotřebitelská důvěra sice mírně poklesla, ale stále se nachází na nadprůměrných hodnotách. 
Jelikož RBI neočekává, že by mezi Ruskem a EU vypukla skutečná obchodní válka, dopad sankcí na český 
maloobchod a sentiment spotřebitelů by měl být jen omezený. Proto zůstáváme optimisty, co se českého 
maloobchodu týče. 
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