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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 13,3 mld. Kč (říjen15) 

Prognóza: 12,0 mld Kč (listopad 15) 
Datum zveřejnění: 8. leden 

Odhad vývoje průmyslové výroby signalizuje meziroční tempo růstu exportu 
v národní metodice o 7 %, přičemž tempo růst importu by vlivem dalšího 
zlevnění energetických surovin mělo být pomalejší. V souhrnu tak čekáme 
přebytek zahraničního obchodu za listopad poblíž 12 mld Kč, což je 
meziroční zlepšení o cca 2 mld Kč. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 3,8 % r/r (říjen15) 

Prognóza: 7,8 % r/r (listopad 15) 
Datum zveřejnění: 8. leden 

Odstávky v energetice postupně skončily a neměly by tak ovlivnit výsledky 
průmyslové výroby v nejbližších měsících. Předstihové indikátory navíc 
ukazují na pokračování expanze průmyslové výroby. Za listopad čekáme 
nárůst průmyslové výroby o 0,3 % meziměsíčně (očištěno o sezónnost a 
počet pracovních dní), čemuž by odpovídalo zrychlení meziročního tempa 
růstu průmyslu na 7,8 % z předchozího tempa 3,8 %. 

Míra nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 5,9 % (listopad 15) 

Prognóza: 6,2 % (prosinec 15) 
Datum zveřejnění: 11. leden 

Růst ekonomiky podporuje tvorbu nových pracovních míst. Nástup zimi 
naproti tomu vede obvykle k růstu podílu nezaměstnaných o zhruba půl 
procentního bodu. Prosinec 2015 byl ale neobyčejně teplý a proto za tento 
měsíc čekáme mírnější sezónní nárůst podílu nezaměstnaných na 6,2 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: -0,4 % m/m 0,1 % r/r (listopad 15) 

Prognóza: -0,1 % m/m, 0,1 % r/r 
(prosinec 15) 
Datum zveřejnění: 12. leden  

Další pokles cen ropy a zřejmě i další snížení cen potravin udržely 
pravděpodobně meziroční míru inflace v prosinci na předchozí velmi nízké 
úrovni 0,1 %. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 5,6 % r/r, s auty 7,4 % r/r  (říjen) 

Prognóza: bez aut 7,0 % r/r,  
s auty 8,0 % r/r (listopad) 
Datum zveřejnění: 12. leden 

Další pokles cen u čerpacích stanic, zlepšující se situace na trhu práce a 
vysoká úroveň spotřebitelské důvěry signalizují, že tržby maloobchodu by i 
za prosinec měly vykázat solidní nárůsty. Pro maloobchodníky klíčové 
období Vánoc zřejmě dopadlo pozitivně. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 3,1 mld. Kč (listopad 15) 

Prognóza: 2,0 mld Kč (prosinec 15) 
Datum zveřejnění: 13. leden 

Přebytek na výkonové bilanci nám indikuje, že běžný účet platební bilance 
v listopadu zřejmě opět skončil na „kladné nule“. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,4 % m/m, -3,7 % r/r (listopad15) 

Prognóza: -0,2 % m/m, -2,6 % r/r 

(prosinec 15) 
Datum zveřejnění: 18. leden 

„Nekonečný“ pokles cen ropy ukazuje na další pokles cen průmyslových 
výrobců. Pouze efekt klesající srovnávací základny z předchozího roku pak 
stojí za snížením meziročního propadu cen v průmyslu. 


