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Zákaz zveřejnění do: 09:30 (PRAHA), 1. července 2013

Výrobní HSBC PMI® pro Českou republiku
Díky nárůstu nových zakázek rostla výroba v červnu rychleji
Klíčové body:
• Nejvyšší nárůst výroby od března 2012
• Objem nových exportních zakázek stoupl poprvé od října 2011
• Ceny hotových výrobků dále klesají
®

Podle aktuálních údajů PMI zpracovaných pro banku HSBC
společností Markit se obchodní podmínky v českém výrobním
sektoru v červnu poprvé za více než rok výrazně zlepšily.
Výroba vzrostla rychleji a nové zakázky poprvé za poslední
čtyři měsíce stouply, k čemuž jim pomohl opětovný nárůst
exportu. Od května se lehce zvýšil jak objem zboží zakoupeného výrobci, tak průměrné ceny vstupů, ovšem skladové
zásoby dál klesaly. Zaměstnanost vzrostla pouze nepatrně a
firmy nadále snižovaly ceny hotových výrobků, což svědčí o
dlouhodobé křehkosti poptávky ve výrobním sektoru.
Hlavní výrobní PMI pro Českou republiku od HSBC je kompozitní jednociferný ukazatel celkového výkonu ve výrobním
sektoru, který sleduje změny v objemu nových zakázek, ve
výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a skladových
zásobách. Výsledek vyšší než 50 bodů znamená celkové
zlepšení sektoru.
PMI roste již tři měsíce za sebou, tentokrát to bylo z hodnoty
50,1 bodů v květnu na 51 bodů v červnu. To svědčí o největším celkovém zlepšení provozních podmínek od března 2012,
přestože Index zůstal pod svou dlouhodobou úrovní ve výši
52,3 bodu.
Tři nejdůležitější složky hlavního indexu – nové zakázky,
výroba a zaměstnanost – v červnu rostly, což jsme za posledních dvacet měsíců zaznamenali pouze dvakrát. Na dodacích
lhůtách dodavatelů se víceméně nic nezměnilo a zásoby vstu-

pů na skladě hodnotu hlavního indexu dál mírně oslabovaly,
byť v menší míře.
Objem nových zakázek přijatých českými výrobci v červnu
poprvé za čtyři měsíce vzrostl. Navíc byl nárůst silnější, než v
únoru a poprvé od října 2011 jej navíc podpořil růst objemu
nových exportních zakázek.
V červnu se nové zakázky zasloužily o nárůst výroby. Navíc
se oproti dvěma předchozím slabým měsícům tempo růstu
výroby zvýšilo nejvíc od března 2012. Rozpracovanost se v
červnu nezměnila, zatímco v květnu klesala nejrychlejším
tempem za posledních pět měsíců.
Vyšší potřeby výroby motivovaly výrobce vůbec poprvé za
posledních 15 měsíců ke koupi většího množství vstupů. Přesto byl tento nárůst pouze malý a zásoby vstupů dále klesaly
(byť nejpomaleji od loňského listopadu). Dodací lhůty dodavatelů se od května víceméně nezměnily.
Zaměstnanost ve výrobním sektoru v červnu vzrostla druhý
měsíc za sebou. Tempo růstu zaměstnanosti ovšem oslabilo
na minimum.
V červnu zůstaly inflační tlaky slabé. Průměrné ceny vstupů
vzrostly poprvé za poslední tři měsíce, ovšem pouze slabým
tempem, které bylo hluboko pod dvanáctiletým průměrem
průzkumu. Ceny účtované za hotové výrobky klesají kvůli silné konkurenci v sektoru již sedmnáct měsíců za sebou.

Index nákupních manažerů (PMI®) pro Českou republiku od HSBC
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Index nákupních manažerů (PMI ®) pro Českou republiku od HSBC je složený indikátor odrážející celkový pohled na činnost ve výrobním sektoru a je zároveň hlavním
ukazatelem celé ekonomiky. Ukazatel je složen z individuálních difúzních indexů, které měří změny v produkci, nových zakázkách, zaměstnanosti, dodavatelských lhůtách
a výrobních zásobách. Hodnota PMI pod 50 vyjadřuje, že se výrobní ekonomika celkově snižuje, nad 50 se celkově zvyšuje. Hodnota 50 ukazuje neměnný stav. Čím větší
je vzdálenost hodnoty od 50, tím vyšší je tempo změny zaznamenané indexem. Purchasing Managers’ Index® a PMI ® jsou registrované ochranné známky náležící
společnosti Markit Economics Limited, na které HSBC vlastní licenci. Markit a Markit logo jsou ochranné známky náležící společnosti Markit Group Limited.

Výrobní HSBC PMI® pro Českou republiku

Index výroby
O. Porovnejte objem Vaší současné výroby se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Výroba v České republice v červnu vzrostla třetí měsíc za sebou, o čemž svědčí i sezónně upravený Index výroby, který zůstal nad hranicí
padesáti bodů. Navíc index od května stoupl nejrychleji od března 2012. Za poslední dva měsíce se objem výroby zvýšil pouze marginálně. Firmy
obecně připisují vyšší objem výroby nárůstu nových zakázek.

Index nových zakázek
O. Porovnejte objem nových zakázek obdržených tento měsíc se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Sezónně upravený Index nových zakázek se v červnu zvedl nad neutrální hranici padesáti bodů. Stalo se tak po tříměsíčním období, kdy se
pohyboval pod ní. Nárůst nových zakázek sice nebyl velký, přesto však nejprudší od března 2012. Za posledních dvacet měsíců vzrostl objem
nových zakázek pouze čtyřikrát. Firmy hlásí mírné zlepšení poptávky a získávání nové práce jak od stávajících, tak od nových klientů.

Index nových exportních zakázek
O. Porovnejte objem exportních zakázek obdržených tento měsíc se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Objem nových zakázek, které čeští výrobci získali na exportních trzích, v červnu vůbec poprvé od října 2011 vzrostl. Sezónně upravený Index
nových exportních zakázek stoupl popáté za šest měsíců a byl zhruba na úrovni svého historického průměru. Firmy uvádějí, že v červnu
zaznamenaly zvýšenou poptávku zejména z Německa, Asie a východoevropských trhů.

Index rozpracovanosti
O. Porovnejte objem současné rozpracovanosti se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Objem nedodělků v českém výrobním sektoru se v červnu oproti předchozímu měsíci prakticky nezměnil, v květnu přitom došlo k jeho značnému
poklesu. Tam, kde došlo k nárůstu rozpracovanosti, jej firmy spojovaly s přílivem nových zakázek a vyššími potřebami výroby. Nižší objem
nedodělků společnosti přičítají nižší poptávce.
All Intellectual Property Rights owned by Markit Economics Limited
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Index zásob hotových výrobků na skladě
O. Porovnejte současné zásoby hotových produktů se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Pokles skladových zásob v českém výrobním sektoru v červnu dále pokračoval. Sezónně upravený Index hotových výrobků zůstal pod neutrální
hranicí padesáti bodů již třiadvacet měsíců za sebou, ačkoli aktuální údaje signalizují pomalejší tempo poklesu, než bylo květnové maximum za
13 měsíců.

Index zaměstnanosti
O. Porovnejte současnou úroveň zaměstnanosti se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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V červnu zaměstnanost ve výrobním sektoru v České republice již druhý měsíc za sebou vzrostla, když předtím devět měsíců setrvale
klesala. Nábor pracovníků spojují firmy s novými zakázkami, vyšší výrobou a zvýšenou kapacitou. Tempo růstu ovšem oslabilo z květnového
jedenáctiměsíčního maxima a roste jen slabě. Ve zhruba třech čtvrtinách firem se během sledovaného měsíce na stavu zaměstnanců nic
nezměnilo.

Index cen výstupů
O. Porovnejte současné průměrné ceny účtované za jednotku s cenami před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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I přes čerstvý vzestup nových objednávek si čeští výrobci nemohli v červnu dovolit zvyšovat ceny. Průměrné ceny účtované za hotové výrobky
proto poklesly, stejně jako již šestnáctkrát předtím. Tempo poklesu zůstalo silnější, než trend za celou tuto řadu, přestože od května lehce
pokleslo. Firmy spojují nižší ceny s tlakem zákazníků na poskytování slev (obzvláště v Evropě a v USA) a s tlakem směnných kurzů.

Index cen vstupů
O. Porovnejte současné nákupní ceny za jednotku s cenami před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Sezónně upravený Index cen vstupů se v červnu zvedl nad neutrální hranici padesáti bodů, zatímco v dubnu a květnu klesal. Firmy spojují tlak
na vyšší ceny vstupů se stoupajícími cenami potravin a kovů. Celkové tempo nárůstu cen bylo ovšem jen slabé. Zhruba 10 % respondentů uvádí,
že během sledovaného měsíce ceny vstupů v průměru stouply.
3
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Index dodavatelských lhůt
O. Porovnejte současné lhůty dodání se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Na dodacích lhůtách dodavatelů se v červnu v České republice v porovnání s předchozím měsícem prakticky nic nezměnilo. To je v souladu s
trendem v celém druhém čtvrtletí. Dodavatelé také uváděli, že je v červnu negativně ovlivnilo špatné počasí.

Index množství nákupů vstupů
O. Porovnejte současné množství nákupu vstupů (v jednotkách) se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.

vzrůstající tempo růstu
% nižší

65

% vyšší

60
55
50
45
40
35
30
25

vzrůstající tempo kontrakce

% stejný

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

V červnu objem vstupů zakoupených českými výrobci poprvé za patnáct měsíců vzrostl. Firmy spojují vyšší nákupní aktivitu s nárůstem nových
zakázek a rostoucí výrobou. Sezónně upravený Index množství nákupů vstupů se teprve podruhé za dvacet měsíců vyhoupl nad neutrální hranici
padesáti bodů, ovšem aktuální údaje svědčí pouze o mírném tempu nárůstu.

Index výrobních zásob
O. Porovnejte současné množství zásob vstupů na skladě (v jednotkách) se situací před měsícem.
50 = v porovnání s předchozím měsícem beze změny, s.o.
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Skladové zásoby v červnu přes celkový nárůst nákupní aktivity v průměru dále klesaly. To bylo odrazem silného růstu výroby, ovšem poslední
pokles zásob vstupů byl vůbec nejslabší od listopadu 2012. Zhruba 15 % firem hlásí nižší zásoby surovin a dalších nákupů.

Poznámky k údajům a metodě prezentace
Index nákupních manažerů je založen na údajích získaných z měsíčních odpovědí dotazníků od nákupních manažerů z více než 250 průmyslových podniků. Panel je rozvrstven
zeměpisně a podle Mezinárodní standardní průmyslové klasifikace (ISIC) na základě příspěvku českému HDP. Výsledky průzkumu odrážejí případné změny v současném
měsíci v porovnání s předchozím na základě údajů shromážděných v polovině měsíce. U každého ukazatele výsledek ukazuje procentuální počet daných odpovědí, čistý rozdíl
mezi počtem odpovědí „vyšší/lepší” a „nižší/horší” a difúzní index. Tento index je souhrnem kladných odpovědí plus polovina těch, které značí stav „beze změn”.
®

Index nákupních manažerů (PMI ) je smíšený index založený na pěti individuálních indexech, které mají následující váhy odvozené z průzkumu britské ekonomiky od
Chartered Institute of Purchasing & Supply: nové zakázky - 0,3, celková výroba - 0,25, zaměstnanost - 0,2, lhůty dodávek od dodavatelů - 0,15, nakoupené zásoby na
skladě - 0,1, přičemž Index lhůt dodávek je obrácen tak, aby se pohyboval ve srovnatelném směru.
Difúzní indexy mají vlastnosti předních ukazatelů a jsou praktickým souhrnným prostředkem identifikujícím převažující směr změny. Index, který dosáhne hodnoty
nad 50,0 vyjadřuje u této proměnné celkový růst, index pod 50,0 ukazuje na celkový pokles. Markit po první publikaci neupravuje základní data, ale čas od času může
podle potřeby upravit činitele sezónních korektur, což ovlivní řady sezónně upravených údajů.

Upozornění
Autorská práva zde uvedeného Výrobního indexu PMI pro Českou republiku od HSBC patří společnosti Markit Economics Limited. Jakékoli neoprávněné užití, například
kopírování, šíření a přenos zde uvedených údajů, není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti Markit. Firma Markit nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zde
uvedené údaje („data“), za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo opožděné dodání dat ani za žádná opatření přijatá na základě těchto informací. Markit v žádném případě
neodpovídá za žádné mimořádné, vedlejší nebo nepřímé škody způsobené použitím těchto dat. Purchasing Managers’ Index® a PMI® jsou registrované ochranné známky
náležící společnosti Markit Economics Limited, na které HSBC vlastní licenci. Markit a Markit logo jsou ochranné známky náležící společnosti Markit Group Limited.
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