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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: 6,2 % r/r (září) 

Prognóza: 5,5 % r/r (říjen) 
Datum zveřejnění: 5. prosince 
 

Pro říjen prognózujeme podobný meziměsíční nárůst maloobchodních tržeb 
jako v září (0,3%) tomu by odpovídal meziroční růst o 5,5 %. Maloobchodu 
napomáhá nízká inflace, lepšící se situace na trhu práce a růst spotřebitelské 
důvěry. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 19,3 mld. Kč (září) 

Prognóza: 12,0 mld. Kč, (říjen) 
Datum zveřejnění: 8. prosince 

Solidní tempa růstu průmyslu jsou spojena s dobrými daty ze zahraničního 
obchodu. Na říjen čekáme meziroční růst exportu o 10,3 % a importu o 9,2 
%. To znamená meziroční zlepšení bilance zahraničního obchodu o 3,4 mld 
Kč na 12,0 mld. Kč. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 8,3 % r/r (září) 

Prognóza: 3,5 % r/r (říjen) 
Datum zveřejnění: 8. prosince 

Po velkém nárůstu v předchozím měsíci čekáme nepatrný meziměsíční pokles 
výroby a zpomalení meziročního růstu průmyslu na 3,5 %. Ovšem takový 
údaj by stále měl být brán jako dobrý výsledek, který je součást vzestupného 
trendu českého průmyslu. 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj: 7,1 % (říjen) 

Prognóza: 7,1 % (listopad) 
Datum zveřejnění: 8. prosince 

S nástupem zimních měsíců se obvykle zvyšuje míra nezaměstnanosti. Letošní 
listopad ovšem nebyl příliš chladný a s ohledem na celkově se lepšící stav 
ekonomiky čekáme pouze stagnaci podílu nezaměstnaných na 7,1 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,2 % m/m 0,7 % r/r (říjen) 

Prognóza: -0,2 % m/m 0,6 % r/r 
(listopad) 
Datum zveřejnění: 9. prosince 

Další pokles cen u čerpacích stanic bude stahovat spotřebitelské ceny 
v závěru roku níže. V listopadu pravděpodobně uvidíme pokles 
spotřebitelských cen o 0,2 % a mírné zpomalení meziroční míry inflace na 
0,6 %. Prosincová míra inflace pak pravděpodobně zamíří ještě trochu níž. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: –21,1 mld. Kč (září) 

Prognóza: 5,0 mld. Kč (říjen) 
Datum zveřejnění: 15. prosince 

Výborné výsledky bilance zahraničního obchodu a nižší odliv dividend letos 
stojí i za dobrými výsledkem běžného účtu platební bilance. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,4 % m/m -0,3 % r/r (říjen) 

Prognóza: -0,2 % m/m a -1,3 % r/r 
(listopad) 
Datum zveřejnění: 16. prosince 

S dalším poklesem cen ropy na světových trzích vidíme další poklesy cen 
průmyslových výrobců, což je pro mnohé pozitivní jev. Meziroční míra 
poklesu cen ve výrobě v listopadu by měla klesnout na -1,3 % a v prosinci 
dokonce pod -2,0 %. 

Měnové zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05 %  

Prognóza: 0,05 % (listopad) 
Datum zveřejnění: 17. prosince 
 

Na letošní poslední měnově politické zasedání ČNB nepočítáme s ničím 
novým. V komentáři by mohla zaznít slova směrem k poklesu cen ropy. 


