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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 
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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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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 0,5 mld. Kč (prosinec) 

Prognóza: 25,0 mld Kč (leden) 
Datum zveřejnění: 8. března 

Český průmysl sice zpomalil, ale nadále ukazuje na růst exportu. Levná ropa 
snižuje tempo růstu dovozů. V souhrnu počítáme pokračování meziročního 
zlepšování obchodní bilance.  

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 6,4 % (leden) 

Prognóza: 6,4 % (únor) 
Datum zveřejnění: 8. března 

S ohledem na pokračování nadprůměrně teplé zimy očekáváme za únor 
stagnaci míry nezaměstnanost, poté co její lednový nárůst byl nečekaně malý. 
 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  0,6 % m/m a 0,6 % r/r (leden) 

Prognóza: 0,1 % m/m a 0,5 % r/r  
(únor) 
Datum zveřejnění: 9. března 

Další pokles cen pohonných hmot bude i v únoru držet spotřebitelské ceny při 
zemi. Proti zlevnění pohonných hmot bude působit mírný nárůst cen potravin, 
případně tabákových výrobků. 
 

Průměrná mzda Poslední známý údaj: 3,8 % r/r nominální a 3,4 % reálná (3Q 15) 

Prognóza: nominální: 3,7 % r/r (4Q 15); 
reálná mzda 3,6 % r/r 
Datum zveřejnění: 11. března 

Pracovníci ve veřejné sféře dostali ke konci roku přidáno a ekonomice se 
daří. Tempo růstu mezd ovšem zpomalilo a na zpomalení tempa růstu mezd 
v soukromé sféře ukazuje i nárůst zaměstnanosti. V souhrnu proto čekáme jen 
mírné zpomalení meziročního tempa růstu průměrné mzdy na 3,7 %, což po 
odečtení inflace činí 3,6 %. 
  

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 6,7 % r/r, s auty 8,7 % r/r  (prosinec) 
Prognóza: bez aut 5,6 % r/r,  
s auty 8,0 % r/r (leden) 
Datum zveřejnění: 14. března 

Spotřebitelská důvěra zůstává vysoká a situace na trhu práce se zlepšuje. To 
by se mělo pozitivně odrazit i na výsledku maloobchodních tržeb za leden. 
Meziroční nevýhoda chybějícího pracovního dne by neměla tomuto výsledku 
výrazněji vadit. 2. Leden 2015 byl pátkem, kdy si lidé pravděpodobně 
masivně čerpali dovolenou, takže by letos tento chybějící pátek neměl mít 
větší srovnávací negativní vliv. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 0,7 % r/r (prosinec) 

Prognóza: 1,5 % r/r (leden) 
Datum zveřejnění: 15. března 

Rozkolísanost výkonu českého průmyslu pozorovaná v posledních měsících 
kvůli technickým odstávkám ještě zřejmě zcela nevymizí. Nicméně celkový 
obrázek by měl zůstat pozitivní. Index nákupních manažerů se v lednu 
nečekaně silně zlepšil a teprve v únoru byl zaznamenán pokles. Lednový 
výsledek průmyslové výroby by tak mohl potěšit slušným meziměsíčním 
nárůstem. 
 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 10,5 mld Kč (prosinec) 

Prognóza:  33,0 mld. Kč (leden) 
Datum zveřejnění: 15. března 
 

Očekávané meziroční zlepšování obchodní bilance by mělo vyústit i 
v meziroční zlepšení běžného účtu platební bilance. Za leden čekáme 
přebytek 33 mld Kč, což je meziroční zlepšení o cca 2 mld Kč. 
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Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -1,6% m/m a -3,4 % r/r (leden) 

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

Ceny ropy se v únoru začaly zvyšovat, nicméně ceny některých komodit se 
ještě snížily. Po nečekaně silném poklesu cen v průmyslu v lednu čekáme 
v únoru jen nepatrný pokles a prohloubení meziročního poklesu 
průmyslových cen na -3,5 %. 

Měnové zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05% (únor) 

Prognóza 0,05 % (březen) 
Datum zveřejnění: 31. března 

Od březnového zasedání ČNB nečekáme v tuto chvíli žádnou změnu 
v nastavení měnové politiky i přesto, že se inflace nachází mírně pod 
prognózou ČNB. Nicméně pro rozhodování ČNB bude důležité, jaký bude 
výsledek zasedání Evropské centrální banky 10. 3. a následný vývoj 
devizového trhu. Zavedení negativní depositní sazby není součástí našeho 
hlavního scénáře a chápali bychom jej především jako instrument ovlivňování 
devizového kurzu. Jak naposledy připomněl vice-guvernér M. Hampl  
záporné úrokové sazby nejsou vhodnou zbraní pro další uvolňování měnové 
politiky, pokud by bylo vůbec v domácích podmínkách třeba. 
 


