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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 
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Datum vydání: 2.6.2017 

Průměrná mzda Poslední známý údaj: 4,2 % r/r nominálně, 2,8 % r/r reálně (Q4 2016) 

Prognóza: 5,2 % r/r nominálně,  
2,8 % r/r reálně  
(Q1 2017) 
Datum zveřejnění: 5. června 

Díky napjatému trhu práce s nezaměstnaností nejnižší od prosince 2008 mají 
zaměstnanci a odbory obzvlášť dobrou vyjednávající pozici. Od ledna také 
narostla minimální mzda o 11 % a podle nejnovější zprávy ČSÚ se mzdy 
zvyšují u všech příjmových skupin. Celkově čekáme, že v prvním čtvrtletí 
průměrná měsíční mzda vzrostla reálně o 2,8 % r/r. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 10,1 % s auty a 7,8 % bez aut (březen) 

Prognóza: 2 % r/r s auty a 2,7 % bez aut 
(duben) 
Datum zveřejnění: 6. června 

Vzhledem k tomu, že letos připadly Velikonoce na duben, má tento měsíc 
nevýhodu oproti loňskému roku tří pracovních dnů. Období velikonočních 
svátků tradičně podporuje maloobchodní tržby především potravinářského 
zboží. Proto očekáváme, že za duben tržby vzrostou o 2,0 % r/r. Pomineme-li 
tržby z prodeje automobilů, vzrostou tržby maloobchodníkům o 2,7 % r/r.  

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 22,6 mld. Kč (březen) 

Prognóza: 19,0 mld. Kč (duben) 
Datum zveřejnění: 6. června 

Zahraniční obchod vykazuje dlouhodobě přebytky. Jelikož je přímo úměrný 
ekonomické situaci v eurozóně a ta byla v dubnu podle předstihových 
indikátorů více než příznivá, očekáváme v dubnu přebytek ve výši 19 mld. 
Kč.  

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 10,9 % r/r (březen) 

Prognóza: -1 % r/r (duben) 
Datum zveřejnění: 7. června 

Index nákupních manažerů v dubnu setrval na vysoké hodnotě poukazujíc 
další expanzi ve výrobě. Naopak nevýhoda tří pracovních dnů oproti 
loňskému roku na tempu růstu průmyslové výroby ubrala. Odhadujeme, že 
meziročně průmyslová výroba klesne o 1 %. Očištěno o sezónnost toto tempo 
odpovídá meziměsíčnímu růstu průmyslové výroby kolem 0,6 %. 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj:  4,4 % (duben) 

Prognóza: 4,1 % (květen) 
Datum zveřejnění: 8. června 

Ekonomika pokračuje v solidním růstu a je pravděpodobné, že trh práce bude 
pokračovat v dalším zlepšování. Pro květen tak odhadujeme další pokles míry 
nezaměstnanosti na 4,1 % 
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Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  0,0 % m/m a 2,0 % r/r (duben) 

Prognóza: 0,0 % m/m a 2,2 % r/r (květen) 
Datum zveřejnění: 9. června 

Podle šetření ČSÚ ceny potravin v květnu mírně klesly, především ceny 
mléčných výrobků a vybrané zeleniny. Nepatrně klesly také ceny u čerpacích 
stanic. Naopak některé služby zdražují. V průměru čekáme, že v květnu se 
spotřebitelské ceny nezmění. Meziročně by tak měly růst o 2,2 %. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 31,2 mld. Kč (březen) 

Prognóza: -5,2 mld. Kč (duben) 
Datum zveřejnění: 15. června 

Dobrý výsledek obchodní bilance bude převážen vyšším odlivem dividend, 
jejichž sezóna vyplácení v dubnu sílí.  

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,3 % m/m a 3,2 % r/r (duben) 

Prognóza:  0,0 % m/m, 2,9 % r/r  
(květen) 
Datum zveřejnění: 18. června 

Pokles ceny ropy by měl vyvážit růst cen některých kovů na mezinárodních 
trzích. Proto očekáváme, že ceny výrobců zůstanou v květnu nezměněny.  

Měnové zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05% (květen) 

Prognóza 0,05 % (červen) 
Datum zveřejnění: 29. června 

Měnově politické zasedání v červnu pravděpodobně žádnou významnější 
změnu nepřinese.  
 


