Měsíční odhady
Leden 2019
3. ledna 2019
Průmyslová výroba

Poslední známý údaj: 6,7 % r/r (říjen)

Prognóza: 2,3 % r/r
Období: listopad
Datum zveřejnění: 8. ledna

Tuzemský průmysl v říjnu pozitivně překvapil. Na růstu se nejvíce podepsalo
oživení automobilového sektoru a solidní výkon kovodělné výroby. Pro
listopad očekáváme zpomalení meziročního tempa růstu z důvodu vysoké
srovnávací základny z úspěšného minulého roku, který vrcholil právě v tomto
měsíci. Negativně také působí zpomalení průmyslu v sousedních zemích a
pokles předstihových ukazatelů.

Zahraniční obchod

Poslední známý údaj: 5,7 mld. Kč (říjen)

Prognóza: 3,4 mld. Kč
Období: listopad
Datum zveřejnění: 9. ledna

Přebytek zahraničního obchodu v posledních měsících roku tradičně slábne,
k čemuž se letos přidává i slabší výkon tuzemského průmyslu v čele
s automobilovým sektorem. Zároveň i nadále očekáváme rychlejší růst
importu nad exportem z důvodu silné domácí poptávky způsobené
rekordním růstem mezd a s tím spojené vysoké spotřebitelské důvěry.

Podíl nezaměstnaných

Poslední známý údaj: 2,8 % (listopad)

Prognóza: 3,1 %
Období: prosinec
Datum zveřejnění: 9. ledna

Míra nezaměstnanosti v listopadu stagnovala na svém minimu tohoto roku a
v prosinci by podle našich odhadů měla mírně vzrůst. Na vině je ukončování
sezónních prací, které nevykompenzují vánoční prodeje a dodatečné
nabírání zaměstnanců v maloobchodě a logistice. Míra nezaměstnanosti tak
podle našich odhadů vzroste na 3,1 %, nicméně na dlouhodobě přehřátém
trhu práce to nic nezmění.

Index spotřebitelských cen

Poslední známý údaj: -0,1 % m/m a 2,0 % r/r (listopad)

Prognóza: 0,1 % m/m a 2,0 % r/r
Období: prosinec
Datum zveřejnění: 10. ledna

Pro prosinec očekáváme stagnaci meziročního tempa inflace na 2,0 % a
meziměsíční nárůst cen o 0,1 %. Obdobně jako v předchozím měsíci
poklesly ceny potravin a sezónní zlevnění zaznamenalo oblečení. Zároveň
se také začíná projevovat pokles ceny ropy v tuzemských cenách
pohonných hmot. Na druhou stranu dále zdražily energie a bydlení.
Jednorázové zdražení v prosinci ohlásil i největší tuzemský vlakový
dopravce a pivovar. Celkově však jsou hlavními hybateli inflace opět
potraviny, energie a pohonné hmoty, resp. jádrová složka inflace zůstává
opět stabilní.

Maloobchodní tržby

Poslední známý údaj: 3,1 % r/r s auty a 6,4 % r/r bez aut (říjen)

Prognóza: 2,5 % r/r s auty
3,5 % r/r bez aut
Období: listopad
Datum zveřejnění: 11. ledna

Spotřebitelská důvěra v listopadu zaznamenala výrazný pokles a byla tak
nejnižší v loňském roce. Na druhou stranu obchodníci opět hlásí rekordní
vánoční prodeje, které se dotýkají i listopadové statistiky tržeb. Proto
odhadujeme meziroční nárůst tržeb o 2,5 % a o 3,5 % bez zahrnutí aut.

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 šířená 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 podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958 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.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní
banka, Na Příkopě 28, Praha 1.

Běžný účet PB

Poslední známý údaj: 9,99 mld. Kč (říjen)

Prognóza: -0,2 mld. Kč
Období: listopad
Datum zveřejnění: 14. ledna

I přes stále solidní výkon zahraničního obchodu a služeb očekáváme,
že listopadový běžný účet skončí v zanedbatelném deficitu z důvodu
pokračujícího odlivu dividend.

Index cen průmyslových výrobců

Poslední známý údaj: -0,1 % m/m a 3,9 % r/r (listopad)

Prognóza: -0,3 % m/m, 3,2 % r/r
Období: prosinec
Datum zveřejnění: 16. ledna

Ceny průmyslových výrobců podle našich odhadů nalezly v listopadu své
maximum a tempo jejich růstu bude postupně zpomalovat. Postupně se také
začíná projevovat pokles cen ropy na globálních trzích a zároveň se i
stabilizoval kurz koruny vůči dolaru i euru. Navíc mírné zlevnění na trhu
zaznamenaly i další komodity.

Autor: František Táborský, analytik
E-mail: frantisek.taborsky@rb.cz
Tel.: +420 773 782 125
Editor: Eliška Jelínková, analytička

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 podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958
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.pdf. Dohledovým orgánem pro
Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1.

