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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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 ZAHRANIČNÍ OBCHOD JE NA CESTĚ K REKORDNÍMU PŘEBYTKU 

 
Zahraniční obchod ČR skončil v květnu s přebytkem 18,2 mld. Kč, což je meziroční zlepšení o 7,7 mld. Kč. Náš odhad 
počítal s velmi podobnou hodnotou (20 mld. Kč), trh očekával nižší přebytek (cca 15 mld. Kč). Jedná se o nejvyšší 
květnový přebytek od roku 2005, kdy statistika národní metodiky začala být zveřejňována.  
 
Na dalším solidním přebytku obchodní bilance se opět podílel meziroční nárůst přebytku se stroji a dopravními 
prostředky (o 4,4 mld. Kč) a snížení schodku bilance s minerálními palivy (o 3,6 mld. Kč). Naopak nepříznivě ji 
ovlivnilo zhoršení bilance s chemickými výrobky. Tempo vývozu meziročně vzrostlo o 6,8 % a importu o 4,1 %. 
V porovnání s předchozím měsícem se vývoz (po sezónním očištění) snížil o 0,4 % a dovoz vzrostl o 0,2 %. 
 
Zahraniční obchod ČR je doposud na velmi slibné cestě dosáhnout letos rekordního přebytku ve výši kolem 160 miliard 
korun. Meziroční tempo růstu exportu i importu bude letos pravděpodobně nižší než loni, ale mělo by se udržet nad 5 
%. Výsledek britského referenda ve prospěch vystoupení z Evropské unie vnáší do očekávaného vývoje obchodních 
vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británii značnou dávku nejistoty, ale naprostý kolaps obchodu s Británií 
nehrozí. Vše ovšem bude záviset na dalším politickém vývoji v Británii a nových smlouvách, které Británie se svými 
obchodními partnery vyjedná. Riziko, které z „Brexitu“ plyne pro český zahraniční obchod, je ovšem zhoršený sentiment 
domácností i firem v Evropě. Jak naznačuje předstihový indikátor Index exportu, který Raiffeisenbank a.s. sestavuje 
spolu s Asociací exportérů, tempo českého vývozu by mělo ve třetím čtvrtletí opět mírně zrychlit.  
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