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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. („RB“). 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. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB 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 – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4 

4. 2. 2016 
 

 MALOOBCHODNÍCI SE TĚŠILI Z BOHATÝCH VÁNOC 

 

Maloobchodní tržby v prosinci vzrostly meziročně o 6,7 % bez aut o 8,7 % po započtení 
aut, což je téměř identické tempo jako v listopadu. To bylo nepatrně lepší, než kolik ukazoval náš odhad 
(6,5 % bez aut a 8,0 % s auty) i odhad trhu (6,0 % bez aut a 8,7 % s auty). Meziměsíčně vzrostly 
maloobchodní tržby reálně o 0,6 % (bez aut). Tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly meziročně o 5,5 %. 

Nejrychleji opět rostl prodej přes internet, který vzrostl o 16,7 % r/r. Solidní růst vykázaly i prodeje 
kosmetického zboží, výrobků do domácnosti (o 5,8 %) či oděvu a obuvi (o 5,3 %). V prosinci zrychlil i prodej 
aut. Ke konci loňského roku zvyšovala chuť českých spotřebitelů utrácet téměř nulová inflace (v prosinci 0,1 
%), velmi levné pohonné hmoty a dobrá makroekonomická data z české ekonomiky, která pomohla vyhnat 
sentiment českých spotřebitelů k maximu.  

V roce 2015 zrychlilo průměrné tempo maloobchodních tržeb bez aut na 5,9 %, což bylo nejrychlejší 
tempo od roku 2008. 

V letošním roce by měly být výdaje českých domácností opět podpořeny vysokou 
spotřebitelskou důvěrou, nízkou inflací a dalším zlepšením podmínek na trhu práce. 
Snižování počtu nezaměstnaných bude zvyšovat tlaky na růst mezd. Inflace se bude zřejmě držet nejbližšího 
půl roku pod 1 %. Ceny pohonných hmot na začátku letošního roku také zřejmě zůstanou ještě na nízkých 
úrovních, takže čeští spotřebitelé se můžou těšit na nižší účty u čerpacích stanic. Díky tomu budou moci 
domácnosti buď zvyšovat své úspory, nebo zvýšit své výdaje. Očekáváme proto, že v letošním roce porostou 
maloobchodní tržby tempem kolem 4 %.  
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