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 Československá obchodná banka, a.s.  Investičné bankovníctvo  

Zahraničný obchod s prebytkom. Priemysel 
zrýchľuje svoj rast. Stavebníctvo zmiernilo svoj 
prepad, vyhliadky má však neisté.  
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Zahraničný obchod smeruje k historicky najväčšiemu 

prebytku. Aspoň tak sa to javí po výsledkoch za prvých 
osem mesiacov, kedy je rozdiel medzi vývozom a dovozom 
o viac ako miliardu euro vyšší ako vlani.  Podľa dostupných 
údajov ide možno o najvyšší augustový prebytok. V ôsmom 
mesiaci 2013 to bolo 261 mil. EUR, kým pred rokom iba 33 
mil. EUR. A to aj napriek augustovým dovolenkám 
v automobilkách. Dôvodom je predovšetkým výrazný prepad 
importu o -6,8%. Export klesol v auguste iba o -2,2% 
medziročne. Klesá však už tretí mesiac za sebou. Jeho 
vyhliadky pre zvyšok roka sa však mierne zlepšujú pri 
pohľade na aktuálne výsledky exportne orientovaného 
priemyslu.  

Priemyselná produkcia rástla v auguste o 4,4%, čo je 

najrýchlejšie tempo od januára tohto roka (6,4%). Rovnako 
tak aj priemyselná výroba, ktorá pridala o 6,4%. K rastu 
prispeli najviac výroba dopravných prostriedkov (viac ako 2 

p.b.) a výroba elektrických zariadení (viac ako 1 p.b.).  

Stavebníctvo v auguste zmiernilo svoj medziročný prepad 

na -4,2%, kým v júli to bolo -6,1%. V tuzemsku bol pokles 
sektora menší a to -3,4%. Takže celkový prepad bol 
ovplyvnený aj výrazným augustovým pádom na 
zahraničných trhoch (-21,3%). Na domácom trhu rastú iba 
opravy a údržba a to dvojciferným tempom už tri mesiace. 
Jej podiel na produkcii v tuzemsku však dosahuje iba necelú 
štvrtinu. Vyhliadky sektora do konca roka nie sú veľmi 
priaznivé a v budúcom roku budú stavebníci s očakávaniami 
pozerať najmä na rozbehnutie veľkých infraštrukturálnych 
projektov financovaných z EÚ fondov.  

Obchod s výrazným prebytkom. Priemysel zrýchlil.  

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere, ktorých úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom a sú založené 
na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“ alebo „banka“) nemôže garantovať splnenie 
týchto predpovedí a nie je zodpovedná v žiadnom prípade 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 ani  v žiadnom 
prípade nemá predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja resp. akejkoľvek investície. Aj keď 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 konzultovať svojho právneho, daňového  a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti 
kopírovať alebo ďalej šíriť.  


