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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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 BŘEZNOVÝ PŘEBYTEK ZAHRANIČNÍ OBCHODU ZAKRÝVÁ POKLES VÝVOZU 

 
 
Zahraniční obchod skončil v březnu s očekávaným přebytkem ve výši 21,7 mld. Kč. Přebytek za únor byl navíc 
revidován o 0,4 mld. Kč výše na 22,4 mld. Kč. Letošní březnové saldo je o 4 mld. Kč vyšší než loni. Příznivé 
saldo obchodní bilance ale zakrývá nepříznivý vývoj vývozu. Ten v březnu poprvé od června 2013 v meziročním 
srovnání poklesl, konkrétně o 2,5 %. Dovoz naštěstí poklesl ještě výrazněji a to o 4,1 %. Proto březnová bilance zůstala 
v přebytku. I když březnové výsledky jsou hodně ovlivněné chybějícím pracovním dnem a Velikonocemi, Index Exportu 
sestavovaný Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s Asociací Exportérů už pár měsíců naznačuje zmírnění tempa růstu 
vývozu. Srovnávací základna z loňského roku je vysoká, zakázek za zahraničí ubývá a v některých oborech kvůli 
nedostatku vhodných zaměstnanců musí zakázky odmítat. To vše limituje růst vývozu z ČR.  
 
Stejně jako průmyslu táhne český export výroba aut a dílů. Poptávka po autech je vysoká a je navíc podpořená 
politikou nízkých úrokových sazeb v eurozóně. Zpomalení českého vývozu, které teď registrujeme, může být jen 
přechodné. Některé předstihové ukazatele pro německý průmysl naznačují, že poptávka v zahraniční (především 
v Číně, Indii a jinde v Asii) se začíná opět zvedat. Dobré zprávy z německého průmyslu jsou i dobrými zprávami pro 
náš průmysl.  
 
Letošní obchodní bilance nepřekoná loňský rekord, ale udrží se na vysokých úrovních. Stále levná 
ropa, menší dovozy kvůli slabší investiční aktivitě budou držet dovoz při zemi. Naopak export má šanci, zvedne-li se 
opět poptávka venku začít znovu trochu rychleji růst.  
 
Náš celoroční odhad ukazuje, že v letošním roce by obchodní bilance měla dosáhnout přebytku okolo 137 mld. Kč, 
což je jen o málo méně než vloňském roce.  
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