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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, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
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Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 7,7 % s auty a 5,6 % bez aut (leden) 

Prognóza: 4,1 % r/r s auty a 2,9 % bez aut 
(únor) 
Datum zveřejnění: 5. dubna 

Důvěra spotřebitelů v březnu sice mírně klesla, ale stále zůstává na velmi 
vysokých hodnotách. Vyššímu růstu nahrávají také nižší ceny u čerpacích 
stanic. Letošní únor byl ale oproti minulému roku v nevýhodě jednoho 
pracovního dne. Proto očekáváme, že se tempo růstu maloobchodních tržeb 
zmírní. V porovnání s loňským únorem očekáváme, že tržby bez započítání 
tržeb z prodeje aut vzrostou o 2,9 % r/r a po zahrnutí segmentu automobilů o 
4,1 % 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 9,6 % r/r (leden) 

Prognóza: 1,6 % r/r (únor) 
Datum zveřejnění: 6. dubna 

Předstihové indikátory z ČR i ze sousedních zemí indikují, že český průmysl 
bude pokračovat v růstu. Letošnímu únoru ale oproti minulému roku chybí 
jeden pracovní den. Také vyšší srovnávací základna z loňského února je 
jedním z důvodů, proč očekáváme pomalejší meziroční tempo růstu 
průmyslové výroby 1,6 %. Očištěno o sezónnost toto tempo odpovídá 
meziměsíčnímu růstu průmyslové výroby o 0,1 %.  

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 19,4 mld. Kč (leden) 

Prognóza: 18,0 mld. Kč (únor) 
Datum zveřejnění: 6. dubna 

Zahraničnímu obchodu se dlouhodobě daří a i kratší únor by neměl být 
výjimkou. Tempa růstu exportu i importu by měla být jednociferná, přičemž 
očekáváme, že přebytek zahraničního obchodu v únoru bude okolo 18 mld. 
korun. 
 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  0,4 % m/m a 2,5 % r/r (únor) 

Prognóza: 0,1 % m/m a 2,6 % r/r (březen) 
Datum zveřejnění: 10. dubna 

V důsledku poklesu cen potravin i pohonných hmot očekáváme, že 
meziměsíční spotřebitelská inflace v březnu poroste opravdu marginálně. Díky 
nízké srovnávací základně však meziroční inflace zrychlila na úroveň 2,6 %, 
tedy nad úroveň inflačního cíle ČNB. 
 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj:  5,1 % (únor) 

Prognóza: 4,9 % (březen) 
Datum zveřejnění: 10. dubna 

Trh práce nadále trpí nedostatkem mnohdy kvalifikovaných pracovních sil a 
pokračující dobrá ekonomická situace podporuje další tvorbu nových 
pracovních míst. Navíc začínající jaro s pěkným počasím volá po obnově 
sezónních prací. Proto se domníváme, že již tak nízký podíl nezaměstnaných, 
který jsme zaznamenávali v minulých měsících, v březnu klesne o další 0,2 
p.b. na 4,9 %. 
 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: -29,4 mld. Kč (leden) 

Prognóza: 28,0 mld. Kč (únor) 
Datum zveřejnění: 13. dubna 

Únorový přebytek v zahraničním obchodu by měl indikovat přebytek na 
běžném účtu. Ten očekáváme ve výši 28 mld. Kč, tedy o téměř 15 mld. méně 
než loni. 
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Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,4 % m/m a 3,1 % r/r (únor) 

Prognóza:   0,1 % m/m a 3,2 % r/r  
(březen) 
Datum zveřejnění: 20. dubna 

Cena ropy v březnu klesla a ceny průmyslových kovů rostly velmi pozvolna. 
Předpokládáme tedy, že se ceny vstupů průmyslových výrobců nijak výrazně 
nezměnily, přičemž očekáváme jenom slabý meziměsíční růst 0,1 %. 
Meziročně tak ceny průmyslových výrobců porostou o 3,2 %. 
 


