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  Zahraniční obchod opět zpět ve významném plusu 
 
 
Po „dovolenkově“ slabším srpnovém výsledku obchodní bilance ČR se zahraniční obchod v září vrátil do 
přebytku ve výši 19,0 mld Kč. Trh čekal v mediánu přebytek 17,0 mld Kč, náš odhad činil 18,3 mld Kč. 
Srpnový výsledek byl navíc revidován z mírného deficitu -0,1 mld Kč do přebytku 0,1 mld Kč.  
 
Meziroční tempo růstu exportu činilo v září 1,6 % a importu 1,8 %. 
 
Meziročně se přebytek obchodní bilance nachází na prakticky shodné hodnotě jak opřed rokem. Je pravda, 
že bilanci letos významně pomáhá nízká cena ropy. Nicméně srovnáváme se s obdobím, kdy přebytky 
obchodní bilance byly již velmi vysoké. Pro letošek čekáme jen mírné zvýšení celoročního přebytku obchodní 
bilance na 151 mld Kč z loňských 146 mld Kč. Pro příští rok čekáme zpomalení růstu exportu, ale také 
importu, takže výsledkem by mělo být další navýšení přebytku zahraničního obchodu ke 165 mld Kč. 
 
 
Česká koruna nemá důvod na dnes zveřejněné údaje reagovat. Z tohoto pohledu může být zajímavější 
zveřejnění inflace za říjen příští pondělí. 
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(„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 
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