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Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku
Červencový PMI stoupá na maximum za 16 měsíců,
ale provozní podmínky se stále zhoršují
Klíčové body

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce
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Data za červenec 2020 byla nashromážděna mezi 13. a 23. červencem 2020.

Červencová data PMI® ukázala, že provozní podmínky
v českém zpracovatelském sektoru jsou stále špatné. Měsíční
zhoršení však bylo nejpomalejší od března 2019 vzhledem
k vyšší výrobě a mírnějšímu poklesu zákaznické poptávky.
Ten byl nejpomalejší od ledna 2019, ale zakázky stále klesaly,
údajně kvůli pokračující nejistotě ohledně koronavirové
pandemie. Přetrvávající volné kapacity vedly firmy k dalšímu
snížení počtu pracovních sil. Očekávání výroby v příštím roce
se nicméně zlepšila, a to do nejvyšší míry od října 2018.
Podnikatelé doufají, že postupné otevírání ekonomik povede
k oživení.
Tlaky na ceny mezitím stouply, protože dodavatelé zvýšili
ceny surovin. Prodejní ceny naopak mírně klesly, vzhledem
k tomu, že se firmy snažily získat nové zakázky zlevňováním
svého zboží.
Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI® pro Českou republiku
společnosti IHS Markit vzrostl ze 44,9 bodu na konci druhého
čtvrtletí na 47 bodů. Aktuální hodnota ukazuje, že pokles
českého výrobního sektoru byl výrazný, avšak nejmenší
za déle než rok. Tempo poklesu bylo navíc znatelně slabší
než dubnový propad (35,1 bodu).
Ke zlepšení hlavní cifry vedlo první zvýšení výroby
od listopadu 2018. Tempo růstu však bylo jen nepatrné.
Firmy růst obecně přičítaly stabilizaci zákaznické poptávky
a obnovenému provozu výrobců původního zařízení (OEM),
zejména v automobilovém sektoru.
Tempo poklesu objemů nových zakázek bylo zároveň
nejpomalejší za rok a půl. Celkově zakázky opět výrazně
klesly, ale méně než v dubnu, kdy byly historicky nízké.
pokr....
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Komentář
Siân Jones, ekonomka společnosti IHS Markit, která
průzkum zpracovává, komentuje:
„Český výrobní PMI v červenci pokračoval po vzestupné
dráze, i přestože registroval další pokles výkonu.
Příjem nových zakázek nadále tížily náročné podmínky
v poptávce.
Zaměstnanost v červenci opět klesla napříč celým
sektorem vzhledem k tomu, že firmy neprodlužovaly
smlouvy a propouštěly nadbytečné síly. Tempo poklesu
bylo nicméně nejpomalejší od února.
Výrobci se snažili omezit výdaje snižováním nákupů
i personálních výdajů, zatímco ceny dodavatelů vzrostly.
Firmy ovšem také snižovaly ceny svých výstupů, aby
získaly nové zakázky.
Podle naší aktuální předpovědi průmyslová výroba
během roku 2020 klesne o 10,4 % se zlepšením na 6,7%
růst v roce 2021. V naději na lepší poptávku firmy v posledním průzkumu opět vyjádřily optimismus ve svých výhledech na výrobu v příštím roce. Přesto se očekává, že
oživení na úroveň před pandemií bude pozvolné, dokud
externí poptávka nenabere na tempu.“

Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku

Firmy, které registrovaly zpomalení příjmu nové prác e,
to připisovaly pokračující nejistotě týkající se pandemie
covid-19. Nové zakázky ze zahraničí v červenci také klesly
pomaleji a nejméně od února.
Podnikatelská důvěra se na začátku třetího čtvrtletí zlepšila
v naději na oživení rozvoje zpracovatelského sektoru.
Sentiment některých firem povzbudilo také získání nových
zákazníků. Optimismus dosáhl nejvyšší úrovně od října 2018,
ale v rámci série byl stále podprůměrný.
Výrobci během července dál propouštěli. Tempo redukce
pracovních sil bylo nejpomalejší od února, ale stále prudké.
Pokles se spojoval s nadbytečnou kapacitou a s rozhodnutími
neobnovovat smlouvy na dobu určitou.
Cenové tlaky v červenci vzrostly vzhledem ke zvýšení cen
surovin a základních komponent u dodavatelů. Tempo
inflace cen vstupů bylo nejrychlejší od května 2019. Náročné
podmínky nicméně vedly výrobce k dalšímu zlevňování
jejich zboží. Ceny výstupů tak klesly, byť do nejmenší míry
v současné sedmiměsíční řadě poklesu.
Plné sklady a vyšší ceny surovin vedly k dalšímu prudkému
poklesu nákupu a řada firem využila k prodeji stávající
zásoby hotových výrobků.

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 červenec 2020 byla nashromážděna mezi 13. a 23. červencem 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.

Odmítnutí odpovědnosti

Autorská práva zde uvedených dat patří nebo jsou licencována společnosti IHS Markit. Jakékoli neoprávněné užití včetně a bez omezení kopírování, šíření a přenos uvedených údajů, není povoleno bez předchozího
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
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