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  PMI v květnu –další nečekaný nárůst 
 
Český index nákupních manažerů (PMI) v květnu nečekaně vzrostl na 57,3 b. z dubnových 
56,5 b. Index se nyní nachází na nejvyšší hodnotě od dubna 2011. Ve shodě s trhem jsme čekali naopak 
pokles na 55,9 b. Nikdo z analytiků oslovených agenturou Bloomberg nečekal růst indexu. To bylo naprosté 
překvapení. Naopak s ohledem na pokles předstihových indikátorů v eurozóně čekali všichni analytici 
korekci indexu.  
 
Za růstem indexu stál nárůst subindexu nových objednávek (zejména těch exportních), subindexu 
zaměstnanosti a tvorby zásob. Oproti dubnu se mírně zpomalilo tempo růstu produkce, byť nadále zůstává 
velmi rychlé. Nové objednávky rostly dvanáctý měsíc v řadě a jejich růst byl nejrychlejší od ledna 2011. 
 
Index tedy ukazuje na další akceleraci ekonomiky. Start do druhého čtvrtletí je tedy velmi dobrý, jelikož 
průměr hodnot PMI indexu za duben a květen je 56,9 b.!. V prvním čtvrtletí sice ekonomika mezikvrtálně 
stagnovala, ale vzhledem k jednorázovému navýšení HDP v Q4 se jednalo o velmi dobrý výsledek indikující 
ve skutečnosti rychlý růst ekonomiky. Soudě podle výsledků PMI v dubnu a květnu by mohla ekonomika ve 
Q2 velmi rychle růst. Za celý rok 2014 nadále čekáme růst ekonomiky o 2,3 %. 
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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.. 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. 
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 přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto 
sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím 
osobám použitím informací a údajů 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. 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 – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-trhy/analyzy/disclosure/. 


