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Predaje nových osobných áut v EÚ vzrástli už 
piaty mesiac za sebou. Avšak zatiaľ rastieme aj 
vďaka nízkej základni. Výsledok je v počte kusov 
druhým najslabším januárom v histórii.  
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Predajnosť nových osobných automobilov v Európe 
vzrástla. V januári ich bolo v EÚ zaregistrovaných o +5,5% 
viac ako pred rokom. Rast si pritom zaknihovala väčšina 
trhov EÚ ako aj väčšina dôležitých a veľkých trhov vrátane 
Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, či krízou 
zasiahnutého Španielska a Talianska.  

Na druhej strane ide v absolútnej hodnote, teda v počte 
predaných kusov, o druhý najslabší január v histórii (ACEA 
sleduje údaje za rozšírenú EÚ od roku 2003). Predalo sa 
niečo viac ako 935 tisíc automobilov. Najrýchlejšie rastúcimi 
trhmi boli v januári Írsko (+32,8% y/y), Portugalsko (+31,8% 
y/y) a Chorvátsko (+29,4% y/y). Slovensko bolo štvrtým 
najdynamickejším trhom s medziročným prírastkom 
o 24,8%.  

Medziročný prírastok v EÚ sa v porovnaní s koncom 
predchádzajúceho roku spomalil z +13,3% na +5,5%. 
Pozitívne však je, že sme naskočili na trend rastu, aj keď 

s výkyvmi v dynamike. Dôležité pritom je, že na rastovú vlnu 
sa dostáva postupne stále viac dôležitých trhov.  

Pre Slovensko, ktorého priemysel je napojený na 
automobilky je to o to dôležitejšie. V januári sa pritom na 
európskych trhoch v predajoch darilo všetkým trom 
automobilovým skupinám produkujúcim aj u nás doma. Ak 
to bude takto pokračovať, mala by z toho profitovať aj 
slovenská ekonomika.  
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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.  


