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Maloobchod v máji rástol tempom 2,5 percenta. 
Podporuje ho rast spotrebiteľskej dôvery ako aj 
rast reálnych miezd.  

Maloobchod na Slovensku narástol o 2,5 percenta. Rast  
tržieb v stálych cenách (teda po zohľadnení rastu cenoviek) 
sa júni mierne zrýchlil z májových +1,6%. Júnový rast bol 
ťahaný najmä medziročným zvýšením tržieb 
v nešpecializovaných predajniach o 6,4 percenta. To bol 
hlavný ťahúň celkového rastu. Okrem toho rástol segment 
tovaru pre domácnosť (+2,9%) a maloobchod s pohonnými 
látkami (+3,4%). Všetky ostatné segmenty trhu zaznamenali 
pokles, pričom najrýchlejšie klesajúcim bol maloobchod so 
zariadeniami pre info-komunikačné technológie (-10%). 
Dôvod mohol byť blížiace sa prázdniny ako aj nasýtenosť 
trhu a vyčkávanie na technologické novinky obvykle 
prichádzajúce na jesenný a predvianočný trh. Rast 
maloobchodu je podporovaný aj už viac ako rok rastúcimi 
reálnymi mzdami, čo by mali potvrdiť aj údaje za druhý 
štvrťrok. Avšak napríklad ich rast v priemysle, ktorý je 
veľkým zamestnávateľom, poukazuje na pokračovanie tohto 
trendu. V máji rástli medziročne o 3 percentá. Záujem 
domácností o zvyšovanie spotreby naznačujú aj prieskumy 
ukazujúce na najvyšší ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery 
takmer za posledných 6 rokov.  
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Maloobchod pokračuje v raste 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere. Ich úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom, sú založené na 
krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“), nemôže garantovať splnenie týchto 
predpovedí  a v žiadnom prípade nie je zodpovedná za priamu, nepriamu alebo následnú škodu, ktorá môže vzniknúť na základe použitia tohto dokumentu alebo informácií v ňom 
obsiahnutých. Tento dokument nemá predstavovať a ani nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo založené na posúdení osobných pomerov adresáta a taktiež nemá 
predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja , resp. akejkoľvek investície. Hoci informácie, z ktorých vychádza tento 
dokument, boli získané zo zdrojov, ktoré ČSOB považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu, ČSOB nemôže zaručiť správnosť, 
úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Všetky názory a odhady uvedené v tomto dokumente predstavujú výhradne názory a odhady ČSOB ku dňu vydania tohto dokumentu, pričom 
sa môžu kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto dokumente sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek 
investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti kopírovať 
alebo ďalej šíriť.  


