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Ekonomika brzdí a inflace roste
Odhadujeme další zpomalení ekonomiky na konci minulého roku způsobené zejména
oslabeným průmyslem. Naopak inflace zrychluje a na začátku roku vyskočí
v meziročním srovnání na 3,4 %. Česká národní banka bude pod vlivem zvýšené inflace
silně uvažovat, zda přece jen úrokové sazby nezvýšit, nakonec ale převládnou hlasy pro
jejich stabilitu.
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dál zvyšovaly své nákupy a vánoční tržby tedy rostly na nové rekordy. Registrace aut indikují i
růst prodejů v motoristickém segmentu. Meziroční kalendářní výhoda v podobě jednoho
pracovního dne navíc by měla k růstu tržeb také trochu přispět, ačkoliv zde je vždy otázkou
dopad čerpání dovolených během svátků. Se segmentem aut i bez něj odhadujeme meziroční
růst maloobchodních tržeb zhruba o 6 %.

Čtěte, prosím, důležité upozornění na poslední straně!

Datum a čas dokončení: 31. ledna 2020, 14:09
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Průmysl a zahraniční obchod: Průmyslová výroba zůstává zjevně v útlumu údaje z konce
roku to pravděpodobně jen potvrdí. Není to dramatické, ale slabost průmyslové výroby je
i nadále indikována nízkou důvěrou a indexy nákupních manažerů. Nicméně propad výroby
v listopadu byl natolik výrazný, že pro konec roku čekáme nepatrnou korekci nahoru.
V meziročním srovnání čekáme růst průmyslové výroby o 1.8 %, ale po očištění o meziroční
výhodu jednoho pracovního dne navíc odhadujeme pokles o 1.1 %. Meziroční růst průmyslu
ukazuje i šanci na mírné meziroční zlepšení bilance zahraničního obchodu. Sezónní důvody
ovšem velmi pravděpodobně způsobí její překlopení do záporu cca 3,5 miliardy CZK.
Průmyslová výroba klesá

Přebytky v zahraničním obchodě se snižují (mld. CZK)
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Česká národní banka: Dosavadní vyjadřování členů bankovní rady ukazuje, že její většina
bude na příštím zasedání pravděpodobně preferovat ponechání úrokových bez změny. K tomu
se kloníme v naší prognóze i my. Nicméně situace není pro ČNB komfortní. Nová prognóza
centrální banky ukáže, že inflace v první polovině roku ještě dále poroste. S ohledem na
očekávaný ekonomický vývoj počítající s ekonomickým oživením, bude prognóza velmi
pravděpodobně i nadále indikovat potřebu dodatečného zvýšení úrokových sazeb. Ačkoliv
se kloníme k názoru, že centrální bankéři úrokové sazby nezvýší, podhodnocuje peněžní trh
pravděpodobnost, s jakou k tomu ve skutečnosti dojít může, neboť rozhodování může být
opravdu těsné.
Podíl nezaměstnaných: Trh práce zůstává i přes ekonomické zpomalování velmi napjatý.
Zaměstnanci, kteří opustili výrobní sektor snadno nalézají práce v jiných sektorech. Zimní
měsíce vždy přinesou nárůst míry nezaměstnanosti kvůli konci sezónních prací. Ale letošní
zima je poměrně slabá a řada prací tak probíhá dál. Čekáme tedy jen malé zvýšení míry
nezaměstnanosti za leden na 3,1 %. Sezónně očištěná data by dokonce mohla vykázat další
snížení míry nezaměstnanosti.
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míra
inflace
měla
na
počátku roku vzrůst na 3,4 %, což je výrazně nad dvouprocentním inflačním cílem i nad
stávající prognózou ČNB z listopadu, která pro první čtvrtletí čeká v průměru inflaci na 2,9 %.
V dalších měsících se navíc k růstu cen přidá efekt zvýšení spotřebních daní a meziroční míra
inflace tak popoleze ještě výš.
Hrubý domácí produkt: Odhadujeme, že ekonomika v posledním čtvrtletí minulého roku dál
zpomalila. Po růstu o 0,4 % q/q ve třetím čtvrtletí by měla zvolnit na 0,2 % q/q. To by
znamenalo zpomalení meziročního tempa na 1,8 % z předchozích 2,5 %. Důvodem je
především slabý průmysl a související horší výkonnost v zahraničním obchodě. Spotřeba
domácností ve třetím čtvrtletí na mezikvartální bázi stagnovala, což s ohledem na celkový vývoj
trhu práce i úroveň důvěry spotřebitelů považujeme za výjimku z jinak rostoucí řady. Od
spotřeby domácností tedy čekáme návrat k růstu, ale pomalejším tempem nežli v první
polovině roku 2019.
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Upozornění
Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou
výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které
Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly
publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se
mohou měnit bez předchozího upozornění.
Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji,
obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z
obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu.
Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, mohou příležitostně obchodovat nebo
držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Autoři tohoto dokumentu nejsou oprávněni nabývat
investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu. To neplatí v případě, kdy informace uvedené v tomto dokumentu představují šíření
investičního doporučení již dříve vydaného třetí stranou v souladu s kapitolou III nařízení (EU) 2016/958. Komerční banka, a.s. a společnosti
tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.
Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo
informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu
obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň
vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční
nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.
Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které
nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není
zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze
změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.
Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a
jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě
tohoto dokumentu a jiných investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi
jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s.
postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů.
Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě tohoto dokumentu, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z
obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím obchodování s emitenty těchto
investičních nástrojů. Hodnocení autorů tohoto dokumentu ale spočívá ve vazbě na zisk Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí i
výsledky obchodování s investičními nástroji.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou určeny veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám, které se nepodílely
na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. nezasílá informace uvedené v tomto dokumentu jednotlivým emitentům před jejich
zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu
na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty.
Tento dokument ani jeho obsah není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut
„amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění
pozdějších předpisů.
Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani
nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku http:\\www.trading.kb.cz.
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