
    

 

Komentář 
 
PMI – září 2015 

1.10.2015 
 
  Nákupní manažeři stále indikují expanzi 
 

Index nákupních manažerů v září klesl z 56,6 bodů na 55,5b. PMI index v září klesl již druhým měsícem. 
My jsme očekávali mírný pokles k 55,9 b., trh na 56b. Nicméně, hodnota 55,5 pořád ukazuje na 
pokračující expanzi a zlepšování výrobních podmínek, i když v mírnějším tempu. 
 
Navzdory mírnému poklesu indexu oficiální zpráva PMI přinesla několik pozitivních zpráv. Třeba „trend PMI 
indexu za třetí čtvrtletí zůstává nejsilnější od 2011“ nebo „výrobci nabírali v září zaměstnance výrazným 
tempem“. Problematickým se může jevit růst výroby, který se v září snížil a to zejména kvůli mírnému 
přibrzdění růstu nových objednávek. Ovšem celkově růst nových zakázek zůstává solidní.  Nákupní aktivita 
v září rostla nejpomalejším tempem od začátku roku.  
 
Sentiment nákupních manažerů v ČR zůstává v třetím čtvrtletí příznivý. Hodnoty předstihového ukazatele PMI 
(57,5 v červenci, 56,6 v srpnu a 55,5 v září) indikují, že i v druhé polovině letošního roku má česká 
ekonomika podklady pro relativně slušný růst. 
 
PMI indexy u regionálních sousedů připravily menší překvapení. Polský PMI index v září nepatrně klesl 
z 51,1 k 50,9 bodu a hranice 50 bodů se tak dostala téměř na dostřel. Naopak maďarský PMI index v září 
překvapil svým růstem z 51 na 55,8 b. – nejsilnější hodnotu od loňského srpna.  
 
Daniela Milučká, analytik Raiffeisenbank a.s., +420 234 405 685 
 
 

 

 

 

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.pdf .Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 


