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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 

6. září 2016 
 

 ZAHRANIČNÍ OBCHOD V PRVNÍM LETOŠNÍM SCHODKU 

 
Zahraniční obchod ČR skončil v červenci překvapivě ve schodku ve výši 1,5 mld. Kč, což je meziroční 
zhoršení přibližně o 6 mld. Kč. Jedná se o první měsíční deficit obchodní bilance od loňského prosince. Jelikož letošní 
červenec byl ochuzen o 3 pracovní dny oproti loňskému roku a navíc zaměstnanci velkých podniků čerpali celozávodní 
dovolené, tak se se slabším výsledkem zahraničního obchodu do určité míry počítalo, ale deficit obchodní bilance 
nikdo nečekal.  
 
Po velice úspěšném druhém čtvrtletí, kdy měsíční přebytky obchodní bilance dosahovaly rekordních úrovní a největším 
dílem přispěly k růstu HDP, je začátek třetího čtvrtletí statisticky velmi slabý. Tyto opticky slabé výsledky, které jsme mohli 
již vidět u maloobchodních tržeb či průmyslu, významně ovlivňuje rozložení kalendářních dní. V červenci svátky padly 
na takové dny v týdnu, že přímo lákaly zaměstnance k tomu, aby si vzali ještě jeden nebo dva dny volna navíc a užili si 
delší víkend.  
 
Schodek obchodní bilance byl podle statistiků zapříčiněn zhoršením bilance se stroji a dopravními prostředky (o 11,7 
mld. Kč). Naopak příznivý vliv mělo snížení schodku bilance s minerálními palivy.  
 
Meziměsíčně se export snížil o 12 % a dovoz o 5,9 %. 
 
Jak naznačuje předstihový indikátor Indexu exportu, který Raiffeisenbank a.s. sestavuje spolu s Asociací exportérů, po 
slabším létě by tempo českého vývozu mělo ve třetím čtvrtletí zrychlit. Odstávky v průmyslu spojené s pravidelnou 
údržbou a prázdninový provoz firem postupně skončí a průmyslová aktivita by tak měla opět začít nabírat na 
obrátkách. Červencový šokující slabý výsledek průmyslové výroby (pokles o 14,1 % r/r) je, věříme, jen výjimka z řady, 
na které se mimo celozávodních dovolených a technických odstávek podepsal také nízký počet pracovních dní.  
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