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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 1 
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Maloobchodní tržby Poslední známy údaj: 11,1 % r/r s auty a 8,0 % r/r bez aut (srpen) 

Prognóza: 5,2 % r/r bez aut a 6,6 % r/r s 
auty (září) 
Datum zveřejnění: 7. listopadu 

Vyšší spotřebitelská důvěra, nadále nízké ceny u čerpacích stanic a vysoké 
počty registrací nových aut signalizují další nárůst maloobchodních tržeb. Po 
srpnu, kdy maloobchodní tržby (bez aut) meziměsíčně stagnovaly, 
očekáváme mírný meziměsíční nárůst. V porovnání s loňským září by 
maloobchodní tržby měly vzrůst o 5,2 % bez aut a o 6,6 % po zahrnutí 
segmentu automobilů. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 13,1 % r/r (srpen) 

Prognóza: 4,0 % r/r (září) 
Datum zveřejnění: 8. listopadu 

Co do počtu dní nemělo letošní září meziročně žádnou výhodu nebo 
nevýhodu, ale svátek sv. Václava padl tentokrát doprostřed týdne a mohl 
vybízet některé lidi k čerpání dovolených. Předstihový PMI index indikuje 
zlepšení podmínek ve zpracovatelském průmyslu v září i říjnu. Ovšem srpnový 
nárůst průmyslové produkce (o 12 % m/m), který následoval po červencovém 
prudkém propadu, byl pravděpodobně až příliš vysoký, a proto čekáme 
v září nepatrnou korekci. Nicméně trend průmyslové výroby nadále směruje 
nahoru, i když o něco volnějším tempem než loni. 
 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 13,8 mld. Kč (srpen) 

Prognóza: 22,0 mld. Kč (září) 
Datum zveřejnění: 8. listopadu 

S výjimkou červencového „úletu“ se zahraničnímu obchodu letos velmi daří, 
láme měsíční rekordy a září by nemělo být výjimkou. Tempo růstu exportu by 
se mělo pohybovat v jednociferném řádu. Měsíční objem vývozu má šanci na 
dosažení rekordní úrovně. Zahraniční obchod pravděpodobně v září vykáže 
přebytek ve výší 22 miliard korun, což je meziroční zlepšení přibližně o 6 mld. 
Kč. 
 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj:  5,2 % (září) 

Prognóza: 5,0 % (říjen) 
Datum zveřejnění: 8. listopadu 

Jelikož trh práce již nyní trpí nedostatkem volných pracovníků, jeví se další 
pokles podílu nezaměstnaných jako obtížný. Nicméně prosperující 
ekonomika umožňuje vytváření dalších nových pracovních pozic, které 
potřebují být obsazeny, a proto nepatrný prostor pro pokles nezaměstnanosti 
tady zřejmě ještě je. Takto utažené podmínky na trhu práce dávají šanci i na 
další pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných. 
 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: -0,2 % m/m a 0,5 % r/r (září) 

Prognóza: 0,1 % m/m  a 0,6 % r/r  

(říjen) 
Datum zveřejnění: 9. listopadu 

V říjnu šly ceny zeleniny dolů, naopak ceny u čerpacích stanic a 
v obchodech s oděvy šly nahoru. Vesměs tak meziroční míra inflace 
pravděpodobně mírně zrychlila. V listopadu a prosinci by prudce klesající 
srovnávací základna z loňského roku měla napomoci zrychlení růstu inflace 
přes 1 %. 
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Běžný účet PB Poslední známý údaj: -0,74 mld. Kč (srpen) 

Prognóza: -1,0 mld. Kč (září) 
Datum zveřejnění: 14. listopadu 

To, že se daří zahraničnímu obchodu, se odráží také v platební bilanci. 
Nicméně v září zřejmě ještě nějaký vyšší odliv dividend uvidíme. Vcelku tak 
čekáme deficit bilance běžného účtu ve výši 1 mld. Kč. 
 

Hrubý domácí produkt Poslední známý údaj: 0,9 % č/č a 2,6 % r/r (2Q 2016) 

Prognóza: 0,5 % č/č a 2,1 % r/r (3Q 2016) 
Datum zveřejnění: 15. listopadu 

Třetí čtvrtletí v sobě zahrnuje jak velmi „špatný“ červenec tak velmi „dobrý“ 
srpen. Nicméně spotřeba domácností, hlavní tahoun české ekonomiky 
v letošním roce, pravděpodobně pokračovala v stabilním a solidním růstu. 
Výdaje vlády byly zřejmě oproti loňskému třetímu čtvrtletí vyšší. Naopak fixní 
investice pravděpodobně meziročně klesly. Vzhledem ke kombinaci těchto 
faktorů očekáváme ve třetím čtvrtletí růst HDP o 0,5 % mezičtvrtletně a 
zpomalení meziročního tempa růstu na 2,1 % z předchozího tempa 2,6 %. 

 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,3 % m/m a -2.4 % r/r (září) 

Prognóza:  0,3 % m/m a -1,9 % r/r  
(říjen) 
Datum zveřejnění: 16. listopadu 

V říjnu cena uhlí prudce rostla. Dražší byly také průmyslové kovy jako hliník či 
měď a v průměru vzrostla také cena ropy. Ceny vstupů průmyslníků šly v říjnu 
tedy velmi pravděpodobně opět nahoru a meziroční pokles průmyslových cen 
by se měl dál vytrácet. Očekáváme nárůst průmyslových cen o 0,3 % m/m a 
meziroční pokles o 1,9 %. 
 


