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Níže je uveden seznam externích analytických produktů z týmu Ekonomické a strategické analýzy
České spořitelny a EU Office / Knowledge Centre ČS. Zasílání do vašeho e-mailu si můžete zdarma
objednat na stránkách www.investicnicentrum.cz/objednanianalyz.

Název produktu

Jazyk

Periodicita

Popis produktu

1

Ranní Restart

CZ

denně

Popis klíčových minulých a očekávaných ekonomických událostí v ČR,
CEE (Polsko, Maďarsko a Slovensko) a na hlavních trzích (USA, EMU a UK).
Denní předpovědi kurzů měn (EUR/CZK, USD/CZK), přehled dat a kalendář.

2

Akciové trhy –
denní zpráva

CZ

denně

Denní popis hlavních minulých a očekávaných událostí na české burze,
hlavní korporátní zprávy a kalendář událostí, přehled dat včetně světových
trhů. Zahrnuje také doporučení a cílové ceny pro české akcie.

3

CEE Insights

EN

týdně

Shrnutí klíčových minulých a očekávaných událostí v zemích střední
a východní Evropy. Zahrnuje makroekonomický kalendář, očekávaný vývoj
sazeb a kurzů. Jde o produkt skupiny Erste Bank.

4

Měsíční strategie –
dluhopisy a měny

CZ

měsíčně

Produkt se zaměřuje na vývoj kurzů a výnosové křivky. Popisuje události
a data, která stojí za aktuálním vývojem na trzích. Produkt obsahuje také
predikce tržních veličin pro 1-2 roky dopředu.

5

Měsíční strategie –
akcie

CZ

měsíčně

Investiční doporučení a cílové ceny Erste Group na české akcie, tipy na zajímavé zahraniční tituly. Komentáře k aktuálnímu dění na akciovém trhu v ČR
i ve světě. Přehled dat pro český trh a pro vybrané zahraniční akcie, kalendář
pro ČR.

6

Speciál / Názor

CZ

nepravidelně

7

Ekonomický
čtvrtletník
CEE Country Macro
Outlook

CZ
EN

čtvrtletně

Detailní makroekonomická prognóza české ekonomiky na dva roky dopředu.
Zaměřuje se na popis předpokladů (očekávaný vývoj v EMU a USA) a poté
na hlavní prognózu pro klíčové proměnné v ČR (HDP, inflace, trh práce,
úrokové sazby a kurzy). Vedle toho popisuje také alternativní scénáře
vyhodnocující možná rizika.

8

Měsíční predikce

CZ
EN

měsíčně

Prognóza klíčových veličin (HDP, inflace, sazeb ČNB, míry nezaměstnanosti,
mezd, průmyslové produkce a maloobchodních tržeb) pro následující měsíc
či čtvrtletí včetně popisu možného dopadu na trhy.

9

Bleskovka
Short Note

CZ
EN

nepravidelně

10

Měsíčník EU aktualit

CZ

měsíčně

11

Speciál

CZ

nepravidelně

12

Trendovník

CZ

měsíčně

Analytický pohled na vybraný důležitý fenomén. Vždy aktuální.
Shrnutí investičních doporučení z dílny Erste na české akcie.

Okamžitý komentář na klíčové makroekonomické události v ČR včetně diskuze
očekávaných tržních dopadů. Vychází po zasedání ČNB a zveřejnění nových
dat inflace, HDP a průmyslové produkce.
Měsíční report o důležitých událostech v Evropské unii. Kromě tradičního
ohlédnutí za uplynulým měsícem v EU obsahuje například hlavní téma,
přehled dotačních příležitostí či statistické přehledy členských států.
Příležitostné reporty reagující na aktuální události.
Měsíčník vybraných trendových událostí v perspektivních sektorech
české ekonomiky.

Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení
(114/2006 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny
www.investicnicentrum.cz. Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními naleznete na: www.investicnicentrum.cz/analyzy v sekci „Důležitá
upozornění“. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

