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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 4 
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 PRŮMYSL ČR UDRŽUJE TEMPO 

 
Průmyslová výroba v květnu vykázala meziroční růst 8,6 %, což bylo 1,1 procentního bodu nad naším očekáváním a 
naopak půl procentního bodu pod mediánovým očekáváním trhu. Letošní květen měl však kalendářní meziroční výhodu 
v podobě tří pracovních dnů navíc. Meziměsíčně po sezónním očištění průmysl v květnu klesl o 0,4 %, což bylo plně 
v souladu s naším očekáváním. Český průmysl je stále zatěžován technickými odstávkami v sektoru chemie a energetika 
a v tomto kontextu lze výsledky českého průmyslu stále hodnotit pozitivně. 
 
Dnes zveřejněná data z české ekonomiky potvrzují zatím solidní kondici české ekonomiky, ale výrazně nepřekapují a 
proto není důvod čekat výraznou reakci trhu. 
 
Mezi hlavními tahouny jsou tradičně výroba motorových vozidel (meziročně + 21,4 %, příspěvek k růstu 3,9 
procentního bodu), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (+ 11,1 %), výroba pryžových a plastových 
výrobků (+ 7,5 %), ale tentokrát také výroba a rozvod energií s meziročním růstem o 10,0 % a příspěvkem k růstu 1,1 
procentního bodu. Pokles byl zaznamenán především ve výrobě chemických látek a chemických přípravků (meziročně -
13,6 %), těžbě a dobývání (-4,5 %). 
 
Tempo růstu zakázek mírně zrychlilo na meziročních 13,5 % z předchozího tempa 13,2 %. 
Počet zaměstnanců v průmyslu meziročně vzrostl o 3,0 % a jejich hrubá mzda v průměru vzrostla o 4,0 %. 
 
Všeobecně pro letošek nadále počítáme s mírným zpomalením růstu průmyslové výroby na 3,3 % z loňského tempa 
4,4 %.  
 
Český průmysl je samozřejmě silně závislý na exportu. Rizika spojená s brexitem jsou proto i rizikem pro český průmysl. 
Z důvodu brexitu jsme pro příští rok snížili odhad tempa růstu HDP na příští rok na 2,7 % z původního odhadu 2,9 %. 
 

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

85

95

105

115

125

Zdroj: Macrobond

Index vývoje průmyslové výroby


