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Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku
Provozní podmínky jsou v říjnu nejlepší za dva roky
Klíčové body

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

65

Výroba a nové zakázky dál rostou

60

Zaměstnanost se zvyšuje poprvé od února 2019

55
50
45

Tlaky na ceny rostou

40
35
30
'08

Data za říjen 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 22. říjnem 2020.

Data PMI® v říjnu ukázala, že se provozní podmínky v českém
zpracovatelském sektoru mírně zlepšily. Díky pokračujícímu
růstu výroby a nových zakázek bylo zvýšení nejrychlejší
od října 2018. Tempo expanze objemů nových zakázek
bylo nejprudší za něco málo přes dva roky, přičemž export
vzrostl nejvyšším tempem od června 2018. Firmy však byly
méně optimistické ve vyhlídkách na příštích dvanáct měsíců
a jejich důvěra poklesla na minimum za čtyři měsíce.
Finanční zátěž mezitím vzrostla nejrychleji od dubna 2019
vzhledem k nedostatkům v dodavatelském řetězci. Firmy
se dál potýkaly s problémem převádění vyšších cen vstupů
na klienty, a jejich účtované ceny opět klesly.
Sezónně upravený hlavní Výrobní index PMI® pro Českou
republiku společnosti IHS Markit na začátku čtvrtého čtvrtletí
poskočil ze zářijových 50,7 na 51,9 bodu. Aktuální data
signalizovala šesté měsíční zvýšení indexu a větší odstup
od výrazného poklesu v dubnu.
Výstup českých výrobních firem v říjnu opět mírně vzrostl,
a to stejným tempem jako v září. Růst výroby se často
spojoval s posílením zákaznické poptávky. Tempo bylo
nejvyšší podruhé za dva roky.
Ke zvýšení výroby přispěl větší a rychlejší příliv nových
zakázek – celkových i zahraničních. Nová práce mírně
vzrostla díky získání nových klientů a lepší zákaznické
poptávce. Zvýšení exportních zakázek se běžně spojovalo
s odvolávkami a s předzásobením některých odběratelů
vzhledem k nejisté situaci ohledně pandemie covid-19.
V závislosti na silnější poptávce výrobci nabrali nové pracovníky poprvé od února 2019. Zvýšení zaměstnanosti bylo jen
nepatrné, ale obecně se spojovalo s dalším nárůstem výroby.
pokr....
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Komentář
Siân Jones, ekonomka společnosti IHS Markit, výsledky
komentuje:
„Český zpracovatelský sektor v říjnu ukázal další známky
oživení z pandemií vyvolaného ekonomického útlumu.
Objevily se signály sílící poptávky, zároveň i zákazníci
ze zahraničí obnovili zájem o české průmyslové zboží.
Povzbudivé byly indikace rostoucího tlaku na kapacity,
které se projevily pomalejším poklesem rozpracovanosti
a prvním zvýšením zaměstnanosti od února 2019.
Tlaky na marže nicméně přetrvávaly vzhledem
k prudkému zvýšení nákladů a dalšímu poklesu cen
výstupů. Pokračující snahy povzbudit za náročných
podmínek odbyt navíc tížily očekávání a optimismus
mezi firmami poklesl kvůli nejistotě okolo pandemie
covid-19.
Naše poslední předpovědi tuto nejistotu potvrzují,
zatímco případů nákazy opět přibývá. Očekává se
sice, že pokles průmyslové výroby v posledním čtvrtletí
meziročně zpomalí na 2,9 procenta, ale dopad pandemie
by výkon sektoru mohl opět oslabit.“

Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku

Rozpracovanost zároveň klesla nejpomaleji v současné řadě,
která začala v březnu 2019.
Výrobci v říjnu také čelili vyšším cenovým tlakům. Prudké
tempo inflace bylo nejrychlejší od dubna 2019 a firmy
růst cen vstupů odůvodňovaly nedostatkem u dodavatelů
a vyššími cenami dopravy. Výrobci přesto dál snižovali
ceny svého zboží, aby podpořili odbyt. Slevy byly celkově
jen mírné a pokles účtovaných cen nejpomalejší v aktuální
desetiměsíční řadě.
I přes vyšší prodej byly české zpracovatelské firmy
ve svých prognózách na výrobu v nadcházejících dvanácti
měsících méně optimistické. Důvěra klesla historicky nízko
a na minimum za čtyři měsíce vzhledem k obavám ohledně
pokračující pandemie covid-19.
Problémy v dodavatelských řetězcích v říjnu přetrvávaly
a výkon prodejců se zhoršil do největší míry od května.
Následně opět klesly zásoby vstupů, a to i přes další měsíční
zvýšení jejich nákupů. Rovněž klesly i zásoby hotového zboží.

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 za říjen 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 22. říjnem 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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