
    

 

Měsíční prognózy 
Květen 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 
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pokračování na straně 2. 

 
 

  

Zasedání České národní banky Poslední zasedání: úrokové sazby i kurz beze změny (březen) 

Prognóza: 0,05 % (květen) 
Datum zasedání: 5. května 

Změny v úrokových sazbách ani kurzovém závazku nečekáme. Spekulace 
trhu na posílení koruny nejsou nyní tak silné, aby ČNB sáhla k záporným 
úrokovým sazbám. Nová prognóza bude začínat na inflaci nižší o 60bp 
oproti předchozí prognóze. Nicméně nečekáme, že by v tuto chvíli ČNB 
zásadně upravila svá slova o tom, že by k opuštění závazku mělo dojít blíže 
polovině roku 2017. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 8,5 % r/r, s auty 10,5 % r/r  (únor) 
Prognóza: bez aut 5,0 % r/r,  
s auty 8,0 % r/r (březen) 
Datum zveřejnění: 6. května 

Trh práce se vyvíjí příznivě růst, mezd zvolna zrychluje a spotřebitelská 
důvěra i přes mírný pokles zůstává vysoko. Přesto byl růst maloobchodních 
tržeb v předchozím měsíci nečekaně silný a pro březen tak čekáme zvolnění 
tempa růstu maloobchodu, které navíc letos negativně ovlivnil nový svátek na 
Velký pátek. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 5,6 % r/r (únor) 

Prognóza: 1,5% r/r (březen) 
Datum zveřejnění: 9. května 

Index nákupních manažerů indikuje expanzi českého průmyslu pomalejším 
tempem. Meziroční nevýhoda chybějícího pracovního dne (Velký pátek) na 
výkonnosti rovněž ubrala. Postupný náběh po technických odstávkách 
v energetice by naopak na výkon průmyslu měl působit pozitivně. V souhrnu 
tak čekáme meziměsíční růst průmyslové výroby kolem 2 % (očištěno o 
pracovní dny a sezónnost) a meziroční tempo 1,5 %, po očištění o počet 
pracovních dnů (3,8 %). 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 22,0 mld. Kč (únor) 

Prognóza: 23,0 mld. Kč, (březen) 
Datum zveřejnění: 9. května 

Za březen čekáme meziroční tempo růstu exportu o 5,7 % a importu 3,9 %. 
To by znamenalo meziroční zvýšení přebytku o 5,5 mld Kč na 23 mld Kč 
(národní metodika). 

Podíl nezaměstnaných (15 – 65 let) Poslední známý údaj: 6,1 % (březen) 

Prognóza: 5,8 % (duben) 
Datum zveřejnění: 9. května 

Ekonomice se daří a začínají sezónní práce. Podíl nezaměstnaných by proto 
měl dále klesat. Část předchozího poklesu nezaměstnanosti přisuzujeme 
dobrému počasí, takže by dubnové snížení už nemuselo být tak razantní. 
Čekáme v dubnu pokles nezaměstnanosti na 5,8 %, trh je mírně optimističtější 
s mediánovým očekáváním 5,7 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: -0,1 % m/m a 0,3 % r/r (březen) 

Prognóza: 0,6 % m/m a 0,6 % r/r  
(duben) 
Datum zveřejnění: 10. května 

Ceny u čerpacích stanic začaly růst. K tomu se přidává sezónní nárůst cen 
oděvů, zvýšení cen alkoholu a zvýšení cen některých potravin. V souhrnu 
čekáme růst spotřebitelských cen v dubnu mezi 0,5 % – 0,6 % meziměsíčně i 
meziročně (shodná srovnávací základna). 
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Běžný účet BP Poslední známý údaj: 44,0 mld. Kč (únor) 

Prognóza: 34,0 mld. Kč, (březen) 
Datum zveřejnění: 13. května 

Pokud odliv dividend výrazně nepřekvapí, což by v případě této položky 
nebylo neobvyklé, měl by slušný přebytek zahraničního obchodu znamenat i 
meziroční zvýšení přebytku běžného účtu platební bilance. Čekáme přebytek 
ve výši 34 mld Kč, což je meziroční nárůst o 7 mld Kč. 
 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,0 % m/m a -4,5 % r/r (březen) 

Prognóza: 0,1 % m/m a -4,7 % r/r  
(duben) 
Datum zveřejnění: 16. dubna 

Růst cen ropy by se již měl odrazit ve vývoji cen průmyslníků. Nicméně proti 
tomu působí posílení koruny vůči dolaru a pokles cen některých kovů. 
V souhrnu tak čekáme jen mírný meziměsíční nárůst cen průmyslových 
výrobců a prohloubení meziročního poklesu na 4,7 % z předchozích 4,5 %. 

 

Hrubý domácí produkt – rychlý odhad Poslední známý údaj: 0,0 % č/č a 4,0 % r/r (4Q 2015) 

Prognóza: 0,3 % č/č a 1,9 % r/r  
(1Q 2016) 
Datum zveřejnění: 17. května 

Měsíční data ukazují, že expanze české ekonomiky pokračuje, i když 
pravděpodobně pomalejším tempem než loni. Ovšem měsíční data nám 
podávají jen velmi přibližný obrázek toho, jak budou vypadat údaje o 
letošním HDP, které se bude vyrovnávat s velmi vysokou srovnávací 
základnou z minulého roku. Minulý rok byl silně pozitivně ovlivněn zvýšeným 
přílivem peněz z EU, který pro letošní rok citelně zeslábne. Pro první čtvrtletí 
čekáme pomalejší mezikvartální nárůst HDP o 0,3 % a zpomalení 
meziročního tempa těsně pod 2 %. Takový výsledek by neměl být hodnocen 
negativně i přesto, že trh čeká v průměru trochu vyšší výsledek (cca 0,5 - 0,6 
č/č). Výsledek bude navíc ovlivněn i změnou metodiky sezónního očištění. 
 


