Asociace exportérů

8. 1. – 12. 1. 2018

• Spotřebitelské ceny loni vzrostly o 2,5 % - nejrychlejší růst inflace za posledních 5 let
• Prezidentské volby kurz koruny nijak neovlivní
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Vzhledem k tomu, že se v pátek a v sobotu
koná první kolo prezidentských voleb, tak si
nelze nepoložit otázku, zda výsledek těchto
voleb může ovlivnit kurz koruny. Moje
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Při pohledu na časovou řadu indexu
průmyslové produkce je až s podivem, že se
průmysl stále drží na růstové trajektorii a to
přes skutečnost, že růst produkce již roste
osmnácté čtvrtletí v řadě. Samozřejmě, že lví
podíl na tom má výroba automobilů, ale daří
se i dalším odvětvím jako např. strojírenství.
Stále nasycenější evropský trh s automobily a
stále
klesající
počet
potenciálních
zaměstnanců pro české firmy však
nemilosrdně zvyšují pravděpodobnost, že
průmysl svůj růst v letošním roce zpomalí.

odpověď je jednoznačná – ať již první kolo
prezidentských voleb dopadne jakkoliv, tak
dopad na korunu bude zcela minimální,
dovolím si tvrdit, že dokonce nulový. Česká
měna totiž na domácí politiku téměř
nereaguje a tyto prezidentské volby nebudou
výjimkou.
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Pokud pomineme domácí politiku, tak tento
týden lze bez jakýchkoliv pochybností označit
týdnem
makroekonomických
statistik.
Zveřejněna totiž byla data z průmyslu, ze
zahraničního obchodu, ze stavebnictví, z
maloobchodu, z pracovního trhu, data o
cenovém vývoji a výsledně i finální výsledek
výkonu české ekonomiky za 3. čtvrtletí
loňského
roku.
V podstatě
všechna
zveřejněná data potvrdila, že se české
ekonomice v závěru loňského roku velmi
solidně dařilo. A co je důležité, že i zkraje
nového roku vypadají vyhlídky na pokračující
růst domácí ekonomiky velmi optimisticky.
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