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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto sdělení jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s.. 
Toto sdělení nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání 
podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto sdělení s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo 
přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s 
aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů 
obsažených v tomto sdělení. 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. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclosure, viz 
http://www.rb.cz/treasury/analyzy/discloser/ 
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Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 6,0 % r/r (duben) 

Prognóza: 3,2 % (květen) 
Datum zveřejnění: 4. července 

Vzhledem k meziročně jednomu chybějícímu pracovnímu dni by se mělo 
tempo růstu maloobchodních tržeb mírně zpomalit (bez vlivu pracovních dnů 
by maloobchodní tržby měly růst o +4,3 %, letošní duben měl naopak 
meziročně o jeden pracovní den víc). Na rychlý růst maloobchodních tržeb 
ukazují registrace aut a vysoká úroveň spotřebitelské důvěry. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 16,5 mld. Kč (duben) 

Prognóza: 16,5 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 7. července 

V národní metodice by měl zahraniční obchod vykázat následující tempa: 
export 9,8 % r/r, import 8,9 % r/r, což ukazuje na ten samý přebytek jako 
před měsícem: 16,5 mld. Kč. V přeshraniční statistice by měl zahraniční 
obchod vykázat tempa: export +11,4% r/r resp. import 6,8 % r/r. Což by 
ukazovalo na přebytek 41mld. Kč. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 7,7 % r/r (duben) 

Prognóza: 5,4 % r/r (květen) 
Datum zveřejnění: 7. července 

Vysoká úroveň předstihových indikátorů (např. PMI) i vývoj objednávek 
indikují pokračující expanzi průmyslu. Meziročně chybějící jeden pracovní 
den ale srazí růst průmyslové výroby. Odhadujeme její růst o 5,4 % r/r (po 
očištění o chybějící pracovní den: 8,1 % r/r), což by znamenalo slušný 
meziměsíční růst o 0,4 %. Rizikem je ale vývoj v eurozóně, kde několik měsíců 
klesají předstihové indikátory. 

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 7,5 % (květen) 

Prognóza: 7,4 % (červen) 
Datum zveřejnění: 8. července 

V červnu by měl podíl nezaměstnaných zejména díky sezónním faktorům dále 
poklesnout na 7,4 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,1 % m/m a 0,4 % r/r (květen) 

Prognóza: 0,1 % m/m a 0,1 % r/r  (červen) 
Datum zveřejnění: 9. července 
 

Za červen odhadujeme mírné cenové pohyby. V červnu mírně zdražoval 
benzín a ceny dovolených, naopak zlevňovaly potraviny.  V červnu došlo k 
výraznému zlevnění roamingů. Meziroční míra inflace by měla v důsledku 
vysoké srovnávací základny poklesnout na 0,1 %. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: -11,4 mld. Kč (duben) 

Prognóza: -2 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 14. července 

Po předchozím silnějším odlivu dividend odhadujeme korekci (bilance výnosů 
-30 mld. Kč). Proti tomu stojí pořád silná výkonová bilance, takže běžný účet 
by měl skončit jen v mírném deficitu. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,0 % m/m a - 0,1 % r/r (květen) 

Prognóza: 0,2 % m/m a 0,1 % r/r  
(červen) 
Datum zveřejnění: 16. července 

Mírný nárůst cen ropy, uhlí i oceli indikují na červen mírné zvýšení cen 
v průmyslu ČR. 


