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  Bilance zahraničního obchodu ČR se stále zlepšuje 
 
Přebytek zahraničního obchodu v lednu předčil všechny odhady, neboť vývoz výrazně předčil dovozy a to 
navzdory slabší koruně, která zdražila ceny dovozů.  
 
V přeshraniční metodice vykázala obchodní bilance přebytek 44,6 mld., Kč, přičemž medián trhu ukazoval 
35 mld. Kč. V národním pojetí, které bere do úvahy změnu vlastnictví mezi domácími a zahraničními subjekty 
a kterou statistický úřad preferuje, dosáhl přebytek 15,5 mld. Kč. Medián trhu činil 7,5 mld. Kč, přičemž jde 
o meziroční zlepšení o téměř 13 mld. Kč. 
 
Za zlepšováním exportu stojí zejména segment silničních vozidel, kde ke zlepšení došlo napříč Evropou a 
česká ekonomika, která je v tomto segmentu silně exponovaná z toho přirozeně těží, navíc zřejmě 
zapůsobila pozitivně i obměna modelových řad některých automobilek.  
 
 
Pro korunu jsou výsledky obchodní bilance stále pozitivním faktorem, ale v tuto chvíli trh více sleduje vývoj 
inflace, která vyšla jen lehce nad očekáváním trhu, takže impuls pro významnější reakci koruny nevidím. 
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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/. 


