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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 
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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:  5,5 % r/r (leden) 

Prognóza:  6,4 % r/r (únor) 
Datum zveřejnění: 3. dubna 

Důvěra spotřebitelů setrvává poblíž historických maxim. Mzdy pomalu rostou, 
situace na trhu práce se citelně zlepšuje a inflace v průměru neexistuje, 
k čemuž v únoru přispěl další pokles cen u čerpacích stanic. Únor na rozdíl 
od ledna nebyl zatížen meziroční nevýhodou chybějícího pracovního dne a 
čekáme proto zrychlení na meziroční tempo 6,4 %. Jedná se o údaj bez 
prodeje aut, který Statistický úřad nově zveřejňuje jako hlavní údaj. Se 
započtením aut čekáme růst 7,1 % r/r.  
 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 17,3 mld Kč (leden) 

Prognóza 18,9 mld Kč (únor) 
Datum zveřejnění: 7. dubna 

Sílící průmysl indikuje sílící export, přičemž levná ropa snižuje hodnotu 
dovozu. Za únor odhadujeme meziroční růst exportu v národní metodice o 8 
% a importu o 6,8 %. Bilance zahraničního obchodu by tak měla činit 18,9 
mld. Kč, což je meziroční zlepšení o 4 mld Kč. V dříve sledované přeshraniční 
metodice nepočítající se změnou vlastníka by přebytek činil 37,2 mld Kč.  
 

Podíl nezaměstnaných (15-64 let) Poslední známý údaj: 7,5 % (únor) 

Prognóza: 7,2 % (březen) 
Datum zveřejnění: 8. dubna 

Stav ekonomiky se stále zlepšuje, veřejný sektor už neprochází obdobím 
úspor a české firmy zlepšují své vyhlídky. Ochota nabírat nové lidi se ozývá i 
z řad stavebních firem. Stav trhu práce by se tedy měl dále zlepšovat. Letošní 
zima navíc byla velmi přívětivá. Za březen očekáváme pokles míry 
nezaměstnanosti na 7,2 % z předchozích 7,5 %. Připomeňme, že před rokem 
činil podíl nezaměstnaných 8,3 %. 
 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,2 % m/m a 0,1 % r/r (únor) 

Prognóza: 0,2 % m/m a 0,3% r/r  
(březen) 
Datum zveřejnění: 9. dubna 

Po předchozích propadech cen u čerpacích stanic o více než 18 %, začaly 
pohonné hmoty v březnu mírně zdražovat. Dohromady s mírným zvýšením 
cen některých potravin odhadujeme za březen růst spotřebitelských cen o 
0,2 % a zrychlení meziroční míry inflace na 0,3 % z předchozích 0,1 %. 
 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 5,5 % r/r (leden) 

Prognóza: 5,1 % r/r (únor) 
Datum zveřejnění: 10. dubna 

Předstihové indikátory z ČR i ze sousedních zemí indikují, že český průmysl 
zřejmě pokračuje v expanzi. Polský průmysl v únoru překvapil citelně větším 
nárůstem, než se čekalo. Český průmysl se ovšem v únoru bude srovnávat 
s vyšší základnou z loňského února. Čekáme proto mírné zpomalení 
meziročního tempa na 5,1 %.  
 

Běžný účet platební bilance Poslední známý údaj: 33,6 mld Kč (leden) 

Prognóza: 24,0 mld Kč (únor) 
Datum zveřejnění: 13. dubna 

Sezóna odlivu dividend je ještě daleko před námi. Vysoký přebytek obchodní 
bilance tak znamená, že i běžný účet platebním bilance by měl skončit 
v solidním přebytku srovnatelným s únorem 2014. 
 



    

 

Měsíční prognózy 
Duben 2015 

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/ 

 

 
 
 
Michal Brožka, Ekonomický výzkum, Raiffeisenbank a.s. 
Tel. 234 401 498, 724 119 739 
 
Údaje jsou platné k 1.4.2015.  

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,1 % m/m a -3,6 % r/r (únor) 

Prognóza: 0,3 % m/m a -3,1 % r/r  
(březen) 
Datum zveřejnění: 17. dubna 

Únorový obrat cen ropy směrem vzhůru dohromady se slábnoucí korunou 
proti dolaru indikuje nárůst cen v průmyslu za březen o 0,3 %. Meziroční 
silný propad průmyslových cen by tak měl brzdit na -3,1 % z předchozích -
3,6 %. 


