
    

 

Měsíční prognózy 
Únor 2016 

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 

 Datum vydání: 2.2.2016 

 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 6,8 % r/r, s auty 8,7 % r/r  (listopad) 
Prognóza: bez aut 6,5 % r/r,  
s auty 8,0 % r/r (prosinec) 
Datum zveřejnění: 4. únor 

Maloobchodní tržby rostou a v tomto duchu by měl být povzbudivý i údaj za 
poslední měsíc roku 2015. Spotřebitelský sentiment je pozitivně přiživovaný 
dobrými zprávami z ekonomiky. Klesá počet nezaměstnaných, zvyšuje se tlak 
na růst mezd a účty u čerpacích stanic jsou menší a menší. Ochota utrácet se 
tím zvyšuje. 

Zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05 % (leden) 

Prognóza: 0,05 % p. a. (únor) 
Datum zveřejnění: 4. února 

Změna v nastavení měnové politiky se všeobecně nečeká. Nicméně 
zveřejnění nové inflační prognózy bude zajímavé, neboť zahrne aktuální 
pokles cen ropy. Inflace se tak bude dostávat na cíl později, což může 
vyvolat i změny ve formulaci o ochotě držet v budoucnu současný kurzový 
závazek. V tuto chvíli však nadále očekáváme, že ČNB ukončí režim kontroly 
kurzu EUR/CZK nad 27,0 až začátkem roku 2017. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 5,7 % r/r (listopad) 

Prognóza: 5,6 % r/r (prosinec) 
Datum zveřejnění: 8. února 

Rozkolísanost výkonu českého průmyslu pozorovaná v posledních měsících 
kvůli technickým odstávkám ještě zřejmě zcela nevymizí. Nicméně celkový 
obrázek by měl zůstat pozitivní. Za prosinec čekáme meziměsíční nárůst 
výroby o necelé 1 % a meziroční tempo růstu 5,6 %. Předstihové indikátory 
z počátku nového roku navíc indikují zrychlování expanze českého průmyslu. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 14,3 mld. Kč (listopad) 

Prognóza: -2,0 mld Kč (prosinec) 
Datum zveřejnění: 8. února 

Růst českého průmyslu je úzce spojen s růstem exportu i importu. Tempo růstu 
importu je ale snižováno poklesem cen řady komodit, v čele s ropou. Prosinec 
ale bývá obecně z hlediska celkové bilance slabší a proto čekáme deficit 
zahraničního obchodu 2 mld Kč (v národní metodice započítávající změnu 
vlastnictví). Meziročně by se jednalo o zlepšení ve výši 3,5 mld Kč. 

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

Prognóza: 6,5 % (leden)  
Datum zveřejnění: 8. února 

S ohledem na to, že prosinec 2015 přinesl jen velmi malý sezónní nárůst míry 
nezaměstnanosti a vzhledem k tomu, že i letošní extrémní slabá zima přinesla 
konec řady sezónních prací, očekáváme další nárůst míry nezaměstnanosti 
na 6,5 %. Stručně řečeno, nebýt zimy, nezaměstnanost by trendově klesala, 
neboť ekonomice se daří. 

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

Prognóza: 0,6 % m/m a 0,6 % r/r (leden) 
Datum zveřejnění: 12. února 

Inflace za leden bude opět jedním z hlavních údajů měsíce. Vyrovnaná 
srovnávací základna z loňského roku znamená, že meziměsíční cenový 
nárůst se bude prakticky rovnat s meziročním cenovým růstem. Rozptyl 
analytických odhadů ukazuje na inflaci mezi 0,2 % - 0,6 %. Náš odhad se 
nachází na horní straně tedy 0,6 %. Nikoho nepřekvapí, že tahounem 
směrem dolů budou opět ceny u čerpacích stanic, které zlevnily meziměsíčně 
o 4,5 %. K tomu se přidají sezónně nižší ceny u oděvů a obuvi. Můžeme 
vidět sekundární projevy poklesu cen ropy. Pravděpodobně uvidíme nižší 
ceny plynu. Směrem nahoru budou tlačit ceny potravin a alkoholu a také 
vyšší ceny tabákových výrobků z důvodu vyšší spotřební daně. Fakt, že se 
ekonomice daří, by měl přinést zdražování ve službách. Čekáme, že inflace 
zůstane až do září pod úrovní 1 % a na konci roku dosáhne 1,8 %. 
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Běžný účet PB Poslední známý údaj: 12,4 mld Kč (listopad) 

Prognóza: 6,0 mld Kč (prosinec) 
Datum zveřejnění: 15. února 

Sezónně nižší bilance zahraničního obchodu znamená i pokles přebytku 
běžného účtu platební bilance ČR, avšak pokud nedošlo k většímu odlivu 
dividend, měl by se udržet v plusu. Náš odhad ukazuje 6 mld Kč, což 
znamená meziroční zlepšení o 1 mld Kč.  
 

Hrubý domácí produkt – předběžný 
výsledek 

Poslední známý údaj: 0,7 % q/q a 4,7 % r/r (třetí čtvrtletí) 

Prognóza: 
0,4 % q/q  a 4,7 % r/r (čtvrté čtvrtletí) 
Datum zveřejnění: 16. února 

Česká ekonomika beze sporu v roce 2015 překvapila velmi pozitivně, 
přičemž důležitou roli sehrály evropské fondy. Růst průmyslu byl ve čtvrtém 
čtvrtletí narušen odstávkami v energetice a chemickém odvětví. Stavebnictví 
nahrávala extrémně mírná zima a snaha o dočerpání eurodotací. Spotřeba 
domácností byla podporována rostoucí důvěrou a zlepšujícím se trhem 
práce. Zaúčtování pronájmu stíhaček Gripen by mělo být z hlediska 
celkového údaje HDP neutrální (proti dovozu se zvýší položka fixních 
investic). Srovnávací základna však již v předchozích čtvrtletích velmi vzrostla 
a případná nižší tempa růstu HDP by neměla být vnímána. V souhrnu 
očekáváme mezikvartální růst HDP o 0,4 %, což by znamenalo stejné 
meziroční tempo růstu HDP jako v předchozím čtvrtletí, tedy 4,7 %. Jedná se 
o předběžné výsledky, tudíž je zde výrazné riziko revize oběma směry. 
 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,4% m/m a - 2,9 % r/r (prosinec) 

Prognóza: -0,3 % m/m a -2,2 % r/r  (leden) 
Datum zveřejnění: 23. února 

S ohledem na další pokles cen ropy čekáme další snížení cen průmyslových 
výrobců (PPI) o 0,3 meziměsíčně. Meziroční pokles výrobních cen by tak měl 
decelerovat na -2,2 % z předchozích -2,9 %. Návrat PPI do kladných hodnot 
čekáme až ve druhé polovině roku. 
 


