
    

 

Měsíční prognózy 
Prosinec 2015 

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.pdf .Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 

 Datum vydání: 3.12.2015 
 

 

Průměrná mzda Poslední známý údaj: 3,4 % r/r nominálně, 2,7 % r/r reálně (druhé čtvrtletí) 

Prognóza: 3,5 % r/r nominálně,  
3,1 % r/r reálně  
(třetí čtvrtletí) 
Datum zveřejnění: 4. prosince 

Ekonomika pokračuje v relativně rychlém růstu, což se projevuje na trhu 
práce. Česká míra nezaměstnanosti je jedna z nejnižších v Evropě a řada 
zaměstnavatelů je nucena zvyšovat mzdy, aby získala nové či udržela 
stávající zaměstnance. Očekáváme proto postupné zrychlování růstu 
průměrné mzdy v ČR. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 5,1 % r/r, s auty 7,0 % r/r  (září) 

Prognóza: bez aut 3,6 % r/r,  
s auty 5,0 % r/r (říjen) 
Datum zveřejnění: 4. prosince 

Nevýhoda v podobě chybějícího pracovního dne oproti minulému roku a 
fakt, že předchozí měsíc byl v maloobchodních tržbách velmi silný, ukazuje 
na mírné zpomalení růstu maloobchodních tržeb v říjnu. Nicméně vývoj 
ekonomiky a trhu práce signalizuje pokračování trendu růstu 
maloobchodních tržeb. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 0,6 % r/r (září) 

Prognóza: 3,4 % (říjen) 
Datum zveřejnění: 7. prosince 

Průmyslová výroba v září ne zcela dohnala srpnový výpadek. Pro říjen 
s ohledem na zlepšování předstihových ukazatelů čekáme meziměsíční nárůst 
průmyslové výroby o 0,5 %, což by znamenalo zrychlení meziročního tempa 
růstu na 3,4 % z předchozího tempa 0,6 %. 

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

Prognóza: 12 mld Kč (říjen) 
Datum zveřejnění: 7. prosince 

I přes zvýšenou dovozní aktivitu v letošním roce vykazuje zahraniční obchod 
stále slušné přebytky. A s ohledem na tempo růstu průmyslové výroby 
čekáme, že si přebytek udrží i v říjnu a to konkrétně na výši poblíž 12 mld Kč. 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj: 5,9 % (říjen) 

Prognóza: 5,9 % (listopad) 
Datum zveřejnění: 8. prosince 

V listopadu často dochází se zhoršujícím se počasím k nárůstu počtu 
nezaměstnaných z důvodu ukončování sezónních prací. Proti tomuto 
standartnímu vývoji bude tentokrát stát fakt relativně dobrého počasí a také 
pokračující silné expanze ekonomiky. Míra nezaměstnanosti by tak mohla 
v listopadu stagnovat na „říjnových“ 5,9 %. Vývoj trhu práce zůstává velmi 
příznivý. 

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

Prognóza: -0,1 % m/m a 0,4 % r/r  
(listopad) 
Datum zveřejnění: 9. prosince 

Další pokles cen pohonných hmot zřejmě způsobí další pokles 
spotřebitelských cen o 0,1 %. Meziroční míra inflace by s ohledem na 
klesající srovnávací základnu z minulého roku měla začít zrychlovat. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 6,63 mld. Kč (září) 

Prognóza: 5 mld. Kč (říjen) 
Datum zveřejnění: 14. prosince 

Dobrý výkon zahraničního obchodu prospívá celé vnější rovnováze české 
ekonomiky. Za říjen čekáme přebytek běžného účtu poblíž 5-ti miliard, což je 
velmi blízko výsledku z loňského října. 
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Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,2 % m/m a -3,9 % r/r (říjen) 

Prognóza: -0,1 % m/m a -3,5 % r/r  
(listopad) 
Datum zveřejnění: 16. prosince 

Další pokles cen ropy signalizuje i mírné snížení cen průmyslových výrobců. 
Meziroční pokles cen by se měl ovšem díky klesající srovnávací základně 
snižovat. 

Měnové zasedání ČNB Stávající úroveň 2T reposazby: 0,05 % 

Prognóza: 0,05 % (prosinec) 
Datum zveřejnění: 16. prosince 

Prosincové zasedání ČNB by nemělo přinést mnoho rozruchu. ČNB bude 
věrná své dosavadní strategii intervencí na hladině EUR/CZK 27,0 až do 
druhé poloviny roku 2016.  


