
    

 

Měsíční prognózy 
Červen 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: 3.6.2016 

pokračování na straně 2. 
 
 

Průměrná mzda Poslední známý údaj:  3,9 % nominálně, 3,8 % reálně (4. čtvrtletí 2015) 

Prognóza: nominální 4,2 % (1. čtvrtletí 2016) 
reálná mzda 3,7 % r/r 
Datum zveřejnění: 6. června 

Ekonomice se stále daří a podniky hovoří o nedostatku zaměstnanců. 
Mnohdy jsou tak nuceni zvyšovat mzdu. Navíc došlo k nárůstu minimální 
mzdy o necelých 8 %. Růst průměrné mzdy v průmyslu v prvním čtvrtletí byl 
poblíž 4 %. Růst celkového objemu platů v prvním čtvrtletí akceleroval na 
meziročních 6,1 %. Průměrná mzda v české ekonomice by dle našeho 
odhadu měla v prvním čtvrtletí vzrůst meziročně o 4,2 % na 26 400 Kč.  

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

Prognóza: bez aut: 5,0 % r/r,  
s auty: 7,1 % r/r (duben) 
Datum zveřejnění 6. června 

Ingredience pro pokračování růstu maloobchodních tržeb jsou stále přítomné. 
Inflace roste jen velmi pomalu, situace na trhu práce se ale stále lepší, růst 
mezd by měl zvolna zrychlovat a spotřebitelská nálada zůstává vysoká. Po 
slabším prodeji aut v březnu čekáme v dubnu opět zrychlení tempa statistiky 
zahrnující motoristický segment. 

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

Prognóza: 4,2 % r/r (duben) 
Datum zveřejnění: 7. června 

Technické odstávky stále mírně snižují celkovou výkonnost českého průmyslu. 
Předstihové indikátory však stále ukazují pokračovaní expanze. Za duben 
čekáme zhruba podobný meziměsíční nárůst průmyslu jako v březnu (odhad 
0,5 % m/m), což by mělo znamenat akceleraci meziročního tempa růstu 
průmyslové výroby na 4,2 %. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 21,8 mld. Kč (březen) 

Prognóza: 18,0 mld Kč (duben) 
Datum zveřejnění: 7. června 

Dobré signály z průmyslu a také zprávy o rostoucích prodejích aut signalizují 
pokračování přebytků české obchodní bilance. Ta se ovšem setkává 
s nárůstem cen ropy a především s vysokou srovnávací základnou z minulého 
roku. I tak by ovšem obchodní bilance měla za duben zaznamenat přebytek 
poblíž 18 mld Kč, což znamená meziroční zlepšení o cca 4 mld Kč. 

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 5,7 % (duben) 

Prognóza: 5,4 % (květen) 
Datum zveřejnění: 8. června 

Ekonomika pokračuje v solidním růstu a je pravděpodobné, že trh práce 
bude pokračovat v dalším zlepšování. Pro květen tak odhadujeme další 
pokles míry nezaměstnanosti na 5,4 %. 

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

Prognóza: 0,0 % m/m a 0,3 % r/r  (květen) 
Datum zveřejnění: 9. června 
 

Ceny u čerpacích stanic pokračují v růstu, zdražují některé služby, proti tomu 
se ale v květnu snižovaly ceny plynu a pravděpodobně i potravin. V souhrnu 
tak za květen očekáváme meziměsíční stagnaci spotřebitelských cen a 
zpomalení meziročního růstu cen na 0,3 %. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 32,4 mld. Kč (březen) 

Prognóza: 16,0 mld Kč (duben) 
Datum zveřejnění: 13. června 

Sezónní odliv dividend bude od dubna sílit, nicméně s ohledem na 
zlepšování obchodní bilance čekáme setrvání běžného účtu platební bilance 
v přebytku poblíž 16 mld Kč, což znamená meziroční zlepšení o 1 mld Kč. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,1% m/m a - 4,7 % r/r (duben) 

Prognóza: 0,3 % m/m a - 4,8 % r/r  
(květen) 
Datum zveřejnění: 16. června 

Vyšší ceny ropy indikují i nárůst cen v průmyslu, ovšem v meziročním srovnání 
jde stále o deflaci ve výši 4,8 %.  
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Měnové zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05% (květen) 

Prognóza 0,05 % (červen) 
Datum zveřejnění: 30. června 

Měnově politické zasedání v červnu pravděpodobně významnější změnu 
nepřinese. Nicméně růst HDP za první čtvrtletí i inflace za duben je aktuálně 
vyšší než ČNB čekala, což by se mělo mírně pozitivně ukázat i v komentáři 
po zasedání. Zasedání ještě může ovlivnit zveřejnění vývoje mezd za první 
čtvrtletí a inflace za květen.  
 


