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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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  CENY PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ MÍRNĚ KLESLY  
 
 
V březnu klesly ceny průmyslových výrobců o 0,1 % meziměsíčně z předchozího růstu 0,4 % m/m. Meziroční tempo 
zpomalilo na 3,0 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v předchozím měsíci. Trh očekával, že ceny 
průmyslových výrobců zůstanou meziměsíčně nezměněny a že meziročně tak díky nízké srovnávací základně porostou 
o 3,1 %. 
 
Nejvíce k poklesu cen průmyslových výrobců přispěly nižší ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů a 
ceny potravinářských produktů, které meziměsíčně klesly o 0,2 %, přičemž ceny nápojů klesly nejvýrazněji (o 1,4 %).  
V rozdělení podle průmyslových skupin klesly nejvíce ceny výrobců zboží krátkodobé spotřeby (o 0,3 %) a energie (o 
0,1 % m/m). 
 
K meziročnímu růstu nejvíce přispěl růst cen obecných kovů a kovodělných výrobků (meziroční příspěvek +0,7) a 
chemických látek a výrobků (meziroční příspěvek +0,4). Naopak ceny elektřiny a plynu meziročně klesly a přispěly tak 
k celkovému růstu cen výrobců negativně (příspěvek -0,2).  
 
Během února a března ceny pohonných hmot mírně klesaly, v dubnu však vidíme jejich opětovný mírný růst. Pokud se 
členové kartelu OPEC v květnu dohodnou na dalším omezení těžby ropy, očekáváme, že ceny pohonných hmot 
porostou i nadále. Pro tento rok očekává náš tým, že průměrná cena ropy Brent na světových trzích se bude pohybovat 
okolo 58 dolarů za barel. Růst cen ropy by se měl v příštích měsících odrazit v českých cenách průmyslových výrobců a 
tak očekáváme, že index cen průmyslových výrobců poroste letos v průměru o 2,4 % meziročně. 
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