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VÝROBNÍ IHS MARKIT PMI®
PRO ČESKOU REPUBLIKU
Provozní podmínky se zhoršují nejpomaleji od loňského
května
KLÍČOVÉ BODY
Nejvyšší PMI hodnota za devět měsíců
Objemy výroby a nových zakázek klesají pomaleji

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce
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Podle posledních dat průzkumu PMI® český zpracovatelský
sektor v polovině prvního čtvrtletí znovu klesl. Kontrakce
ale byla pomalejší, přičemž objemy nových zakázek klesly
do nejmenší míry od začátku roku 2019. Pokles výroby byl
stále silný, ale také zpomalil. Důvěra v její růst v příštím roce
posílila v očekávání lepší zákaznické poptávky.
Tlaky na ceny zesílily poprvé od loňského října. Zdražila
energie a ke zvýšení cen vedl také výskyt koronaviru,
který otřásl dodavatelskými řetězci. Ceny výstupů naopak
dál klesaly, protože firmy se snaží přilákat zákazníky jak
z domova, tak ze zahraničí.
Hlavní výrobní PMI pro Českou republiku společnosti
IHS Markit je kompozitní jednociferný ukazatel celkového
výkonu výrobního 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.
Hlavní hodnota PMI v únoru vzrostla z 45,2 bodu
na 46,5 a vykázala tak nejpomalejší zhoršení provozních
podmínek v českém výrobním sektoru od loňského května.
Pokles, ač stále solidní, zpomaluje již třetí měsíc v řadě.
Ke zlepšení hlavního výsledku přispěl slabší pokles výroby
a nových zakázek. Jejich objem přitom klesl nejpomalejším
tempem od ledna 2019. Firmám nicméně stále dělá starost
neochota zákazníků objednávat, zejména těch z odvětví
strojírenství a automotive.
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Zakázky ze zahraničí zároveň klesly rychleji kvůli silnější
koruně, která mařila konkurenceschopnost českých firem
na exportních trzích.
Podnikatelská důvěra se v únoru zlepšila – výrobce povzbudily známky oživení a víra ve zvýšení objemu nových zakázek.
Očekávání byla pozitivní poprvé od loňského září a nejsilnější za devět měsíců, ač historicky stále nízká.
Zpomalení poklesu poptávky vedlo i k menší redukci zaměstnanosti. Její pokles byl nicméně stále celkově silný.
Rozšíření nákazy koronaviru v Číně v únoru způsobilo
problémy v zásobování a zatlačilo na ceny dodavatelů;
vstupy následně vzrostly poprvé od října 2019. Zdražila také
energie. Firmy ale hlásily, že se vyšší náklady těžko převádějí
na zákazníka, a výstupní ceny následně snížily, aby si udržely
konkurenceschopnost.
Problémy v zásobování se projevily také nejpomalejším zlepšením dodávek za jedenáct měsíců a zpracovatelské firmy
hlásily nedostatek řady hlavních komponent.

Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku

KOMENTÁŘ

výrobní index

průmyslová výroba

s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

Siân Jones, ekonomka společnosti IHS Markit, která výrobní
průzkum v České republice zpracovává, komentuje:
„Vypadá to, že situace v českém zpracovatelském sektoru
se s postupem roku začíná zlepšovat: podle posledních výsledků
PMI pokles ve výrobě a nových zakázkách v únoru polevil.
Zahraniční poptávka ale zatím zlepšení celkových zakázek stále
brzdí; export klesl prudším tempem.
Naděje na budoucí růst odbytu mezi firmami nicméně vedly
k pozitivním výhledům poprvé za pět měsíců. V sektoru se přesto
dál propouštělo, protože nedodělky se dařilo zpracovávat díky
volnějším kapacitám.
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Dopad koronaviru na mezinárodní dodavatelské řetězce
poznamenal i české výrobce. Objevily se zprávy o problémech
zajišťování surovin a první zvýšení nákupních cen od října 2019.
Podle prvníc h odhadů HDP měl zprac ovatelský sektor
v posledním čtvrtletí roku 2019 negativní dopad na hospodářský
růst. Podle naší aktuální předpovědi bude zpracovatelská výroba
v prvním čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím
loňského roku obecně stagnovat.”
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Metodologie

Výrobní PMI® pro Českou republiku zpracovává společnost IHS Markit na základě odpovědí od panelu
nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu
zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.
Sběr dat probíhá v druhé polovině každého měsíce a odpovědi ukazují na změny v porovnání s předchozím
měsícem. Pro každou proměnnou průzkumu se vypočítává difúzní index, který je procentuálním součtem
kladných odpovědí a poloviny těch, které od předchozího měsíce nezaznamenaly žádnou změnu. Indexy
se pohybují mezi hodnotami 0 až 100, přičemž hodnota nad 50 bodů značí celkový růst a pod 50 bodů
celkový pokles. Výsledky jsou očištěny od sezónních vlivů.
Hlavním ukazatelem je Index nákupních manažerů (PMI®). PMI je výsledek váženého průměru
následujících podindexů: nové zakázky (30 %), výroba (25 %), dodavatelské lhůty (15 %) a zásoby
nákupů (10 %). Výsledek indexu dodavatelských lhůt je záměrně obrácen tak, aby se pohyboval ve směru
porovnatelném s ostatními indexy.
Po zveřejnění nejsou průzkumová data dále upravována, ale sezónní faktory mohou být čas od času
podle potřeby zrevidovány, což bude mít vliv na sezónně upravené datové řady.
Data za únor 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 20. únorem 2020.
Pro další informace kontaktujte economics@ihsmarkit.com.
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O společnosti IHS Markit

IHS Markit (NYSE: INFO) je světový lídr v poskytování klíčových informací, analýz a řešení všem hlavním
odvětvím a trhům, které pohánějí světové hospodářství. Společnost dodává novou generaci informací,
analýz a řešení podnikatelům a zákazníkům v obchodě, financích i ve vládě, a přispívá tak ke zlepšení
jejich provozní efektivnosti a porozumění, které vede k dobře informovaným, svérázným rozhodnutím.
IHS Markit má více než 50 000 zákazníků v obchodě i ve vládních pozicích včetně 80 procent institucí ze
seznamu Fortune Global 500 a hlavních světových finančních institucí.
IHS Markit je registrovaná známka společnosti IHS Markit Ltd. a/nebo jejích partnerů. Další názvy
společnosti a produktů mohou být registrovány relevantním vlastníkům © 2020 IHS Markit Ltd.
Všechna práva vyhrazena.
Pokud si nepřejete tiskové zprávy od IHS Markit dostávat, pak pošlete email na adresu
katherine.smith@ihsmarkit.com. Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.

O PMI

Index nákupních manažerů (PMI®) od společnosti IHS Markit je nyní k dispozici více než 40 zemím a
klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem
na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace
ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o
obchodě. Pro další informace navštivte ihsmarkit.com/product/pmi.html.
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souhlasu společnosti IHS Markit. Firma IHS 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. IHS Markit v žádném případě neodpovídá za žádné mimořádné, vedlejší nebo nepřímé škody způsobené použitím těchto dat. Purchasing Managers’ Index® a PMI® jsou registrované ochranné
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