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Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku
Výroba klesá pomaleji, ale obchodní podmínky zůstávají
náročné
Klíčové body

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce
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Data za červen 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 22. červnem 2020.

Červnová data PMI® signalizovala slabší, byť stále
silné zhoršení v provozních podmínkách v českém
zpracovatelském sektoru. K dalšímu zvolnění tempa poklesu
z dubnového rekordu přispělo pomalejší snížení výroby
i nových zakázek. Obchodní podmínky zůstaly historicky
slabé, v některých firmách však výrobu stimuloval návrat
do provozu. Evidentní volná kapacita a rychlejší pokles
nedodělků v červnu přiměly výrobce k tomu, aby propustili
další řadu zaměstnanců. Vlažná poptávka vedla firmy
k opakované redukci prodejních cen, aby povzbudily odbyt,
i přestože růst cen vstupů zrychlil.
Sezónně upravený hlavní Výrobní index PMI® pro Českou
republiku od IHS Markit vzrostl na konci druhého čtvrtletí
z květnových 39,6 bodu na 44,9. Vykázal celkově prudké
zhoršení provozních podmínek, ale pomalejší tempo než
dubnové minimum a nejslabší pokles od února (před
eskalací pandemie).
Ke zpomalení celkového poklesu přispělo zvolnění útlumu
ve výrobě. Tempo poklesu produkce zpomalilo výrazně
poté, co firmy znovu rozjely provoz a začaly zpracovávat
nedodělky. Útlum byl tak jen mírný, zatímco rozpracovanost
klesla výrazně a rychleji než v květnu.
Obchodní podmínky byly ale pro české zpracovatele v červnu
stále náročné a nových zakázek bylo stále výrazně málo.
Zákaznickou poptávku podle zpráv z průzkumu často brzdil
nedostatek investic v automobilovém odvětví a zastavení
stavebních projektů. Tempo poklesu sice opět zpomalilo
od dubna, ale domácí i exportní poptávka dál prudce klesala.
Některé firmy se zmínily také o tom, že k poklesu objemů
nových zakázek vedlo i zkrácení pracovní doby u odběratelů
na zahraničních trzích.
pokr....

© 2020 IHS Markit

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

'20

zdroj: IHS Markit

Komentář
Siân Jones, ekonomka společnosti IHS Markit, která
průzkum zpracovává, komentuje:
„Útlum v českém zpracovatelském sektoru v červnu
ukázal známky zpomalování, zejména vlivem výrazného
zvolnění poklesu výroby díky návratu řady firem
do provozu. Ke zlepšení ve výrobě ale zřejmě došlo
hlavně zpracováváním nedodělků, protože zákaznická
poptávka dál prudce klesá. Tu podle firem maří
problémy v automobilovém sektoru, kde se očekává,
že investic e do tradičního typu motoru budou klesat
na úkor elektrických vozidel.
Zaměstnanci se po nucených dovolených začali vracet
do práce, ale zaměstnanost přesto opět klesla. Některé
firmy se podle zpráv z průzkumu rozhodly neobnovit
smlouvy pracovníků kvůli slabé poptávce, pokračující
nejistotě i ve snaze omezit výdaje.
Výrobci projevili nový optimismus týkající se výroby
v příštím roce, ale nadále snižovali ceny svých výrobků,
aby povzbudili prodej. Podle našich očekávání bude
česká průmyslová výroba v roce 2020 dál klesat, s ročním
odhadem o 10 %.“

Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku

Na silný pokles poptávky na konci druhého čtvrtletí firmy
reagovaly další redukcí pracovních sil. Někde se zaměstnanci
vrátili z nucené dovolené, ale některým se neprodloužily
smlouvy kvůli nižším požadavkům ve výrobě. Výrazný pokles
rozpracovanosti, částečně způsobený rozjezdy provozů,
zároveň zvýraznil růst volných kapacit v sektoru.
Podnikatelská důvěra v červnu stoupla poprvé od února.
Firmy očekávají, že výroba během příštího roku vzroste díky
vyšší poptávce z nově otevřených trhů. Sentiment dosáhl
nejvyšší hodnoty za čtyři měsíce, ale stupeň pozitivity zůstal
historicky nízko kvůli obavám z dopadu pandemie.
Tempo růstu cen vstupů v červnu mírně zrychlilo následkem
zvýšení dodavatelských cen. Slabá poptávka nicméně vedla
české výrobce k dalším slevám a ceny jejich výstupů klesly
sice mírně, ale rychleji než v květnu.
Nákupní aktivita firem v červnu opět klesla, protože byly
vzhledem k menším požadavkům z výroby a dostatečným
skladům materiálu i hotového zboží schopny zpracovávat
nové i nedokončené zakázky ze zásob. Výkony dodavatelů se
mezitím zlepšily díky zvýšení jejich kapacit.

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.
Pro další informace kontaktujte economics@ihsmarkit.com.

Data a historie průzkumu

Data za červen 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 22. červnem 2020.
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Kontakt
Siân Jones
ekonomka
IHS Markit
T: +44-1491-461-017
sian.jones@ihsmarkit.com

Katherine Smith
PR
IHS Markit
T: +1 781 301 9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

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.
ihsmarkit.com/products/pmi.html.

První sběr dat proběhl v červnu 2001.
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