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   Maloobchodní tržby rostou aneb optický klam srovnávací základny 

Maloobchodní tržby v ČR v listopadu meziročně rostly o 0,8 %. To je zhruba o 1 procentní bod pomalejší, 
než jsme čekali my i kolik činil medián trhu.  

Při hlubším pohledu, ale vidíme, že nejde o významné zklamání. Oproti minulému měsíci tržby vzrostly o 0,4 
%. Po očištění o meziroční nevýhodu chybějících dvou pracovních dnů tržby meziročně vzrostly o 4,1 %. To 
je sice stále pomalejší tempo než 7,5 % v říjnu, ale je třeba vzít v úvahu fakt vysoké srovnávací základny 
z konce minulého roku. Šipky na přiloženém sezónně očištěném grafu ukazují, jak vypadá 
srovnání listopadu 2014 a listopadu 2013. 

Údaje za maloobchod v listopadu tak potvrzují, že obchodníci měli z Vánoc 2014 zřejmě radost. Za celý 
rok 2014 čekáme růst tržeb maloobchodu o 4,5 % a v příštím roce zpomalení na 4,1 %. 

Ceny v maloobchodě jsou meziročně vyšší o 0,5 % (bez prodeje aut 0,3 %). 

Maloobchodní tržby z hlediska příspěvků k meziročnímu růstu vypadají takto: 

0,8% = prodej aut (0,7) + opravy aut (0,1) + prodej potravin (-0,1) + prodej pohonných hmot (-0,2) 

Růst spotřebitelské důvěry naznačuje pokračování růstu výdajů českých domácností. 

Ačkoliv údaj z maloobchodu za listopad je v podstatě dobrý, koruna za současného negativního sentimentu 
může reagovat čistě na tento meziroční optický klam a fakt, že odhady meziročního růstu byly trochu vyšší.  
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