
    

 

Měsíční prognózy 
Říjen 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/ 
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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 6,8 mld Kč (červenec) 

Prognóza: 4,0 mld Kč (srpen) 
Datum zveřejnění: 6. října 

Při meziročních tempech růst u exportu o 10,4 % a importu 9,2 % čekáme, že 
zahraniční obchod v srpnu zaznamenal přebytek 4 mld Kč, což je meziroční 
zlepšení o 2,8 mld Kč. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 4,6 % r/r (červenec) 

Prognóza: 11,2 % r/r (srpen) 
Datum zveřejnění: 7. října 

Loňský srpen vykázal z důvodu silnějšího čerpání dovolených velmi slabou 
produkci v průmyslu. Letošní srpen jistě nebyl na čerpání dovolených slabý, 
ale přesto očekáváme jejich „normálnější“ průběh, což by mělo opticky údaje 
za průmysl nadhodnotit. Obecně se vývoj českého průmyslu jeví stále 
příznivě. 
 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 5,5 % r/r, s auty 5,7 % r/r  (červen) 

Prognóza: bez aut 6,1 % r/r,  

s auty 7,3 % r/r (srpen) 
Datum zveřejnění: 7. září 

Příznivý spotřebitelský sentiment, lepšící se trh práce a velmi nízká inflace by 
se měly odrazit v další expanzi maloobchodních tržeb. Po slabším výsledku 
v červenci by srpnu mohl opět mírně zrychlit i prodej aut. 
 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj: 6,2 % (srpen) 

Předběžný odhad: 6,1 % (září) 
Datum zveřejnění: 8. října 

Rostoucí ekonomika a volný počet pracovních míst, který se již v srpnu 
nacházel nad 100 tisíci, by měly v září umožnit další pokles podílu 
nezaměstnaných na 6,1 %. 
 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: -0,2 % m/m a 0,3 % r/r (srpen) 

Prognóza: -0,2 % m/m a 0,4 % r/r  

(září) 
Datum zveřejnění: 9. října 

Sezónní zdražení oděvů a obuvi a mírné zvýšení cen zeleniny zřejmě bylo 
jasně převáženo dalším poklesem cen u čerpacích stanic a sezónním 
poklesem cen dovolených. 
 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: -21,5 mld. Kč (červenec) 

Prognóza: -5,0 mld Kč (srpen) 
Datum zveřejnění: 14. října 

Pokračující sezóna výplat dividend zřejmě i přes přebytky obchodní bilance 
udrží bilanci běžného účtu v záporu. Připomínáme, že spolehlivost měsíčních 
odhadů PB je ovšem z podstaty nízká a trh na ně téměř nereaguje. 
 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,8 % m/m a -3,7 % r/r (srpen) 

Prognóza: -0,3 % m/m a -3,8 % r/r  
(září) 
Datum zveřejnění: 16. října 

Ceny ropy a komodit se sice v posledních týdnech stabilizovaly, ale za září 
ještě velmi pravděpodobně uvidíme cenové poklesy na straně výrobců. 


