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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, 

 Datum vydání: 4.7.2016 

 
autor: Michal Brožka 
investiční stratég, Raiffeisenbank a.s. 
e-mail: michal.brozka@rb.cz  
tel.: +420 234 401 498, +420 724 119 739 
 
editor: Daniela  Milučká, analytik 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 23,6 mld. Kč (duben) 

Prognóza: 20,0 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 7. července 

S očekávaným meziročním tempem růstu exportu přes 7 % by i přes vyšší 
ceny dovážených komodit a odhadované tempo růstu dovozu kolem 4,5 % 
měl přebytek zahraničního obchodu za květen setrvat poblíž 20 mld Kč, což 
by znamenalo meziroční zlepšení cca 6 mld Kč. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 4,9 % r/r, s auty 8,5 % r/r (duben) 

Prognóza: bez aut: 6,6 % r/r,  

s auty: 9,0 % r/r (květen) 
Datum zveřejnění 8. července 
 

Meziroční výhoda třech pracovních dnů navíc dohromady s dobrou 
spotřebitelskou důvěrou a tudíž apetitem k utrácení znamená šanci na vysoká 
tempa růstu maloobchodních tržeb za květen. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 4,2 % r/r (duben) 

Prognóza: 7,5 % r/r (květen) 
Datum zveřejnění: 8. července 

Kalendářní výhoda třech pracovních dnů navíc bude opticky zvyšovat 
výsledek průmyslové výroby za květen. Čekáme meziroční růst o 7,5 %. 
Ovšem brzdící předstihové indexy nákupních manažerů a pokračování 
technických odstávek v energetice a chemii růst v průmyslu stále brzdí. Na 
meziměsíčním srovnání čekáme naopak mírný pokles. 

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 5,4 % (květen) 

Prognóza: 5,2 % (červen) 
Datum zveřejnění: 12. července 

Situace na trhu práce se stále zlepšuje, což dohromady se standartními 
sezónními výkyvy indikuje pokles míry nezaměstnanosti za červen do pásma 
5,2 % – 5,3 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: - 0,2 % m/m a 0,1 % r/r (květen) 

Prognóza: 0,1 % m/m a 0,1 % r/r  (červen) 
Datum zveřejnění: 12. července 
 

Ceny u čerpacích stanic v červnu rostly a zvyšovaly se také sezónní ceny 
rekreací. Proti tomu působil opět pokles cen potravin. V souhrnu tak 
odhadujeme, že inflace v červnu setrvala na dně 0,1 %. V dalších měsících 
by měla začít zrychlovat. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 0,9 mld. Kč (duben) 

Prognóza: -19,0 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 14. července 

Počínající sezóna výplat dividend znamená, že se běžný účet platební 
bilance v květnu zřejmě sklouzl do deficitu. Čekáme deficit 19 mld Kč, což je 
meziroční zlepšení o 24 mld Kč. Nejistota měsíčních odhadů platební bilance 
je velmi ale vysoká. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,4 % m/m a - 4,8 % r/r (květen) 

Prognóza: 0,3 % m/m a - 4,3 % r/r  
(červen) 
Datum zveřejnění: 20. července 

Růst cen řady komodit včetně ropy by měl vést k nárůstům cen průmyslových 
výrobců. 


