Asociace exportérů

3. 6. – 7. 6. 2019

• Posílení koruny na začátku června – na měsíčním maximu vůči euru a 1,5měsíčním maximu vůči
americkému dolaru
• Dubnové statistiky naznačují, že domácí ekonomika vykročila do 2. čtvrtletí velmi solidně
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Začátek každého měsíce je bohatý na domácí
makroekonomická data a červen není
výjimkou. Dubnové statistiky z maloobchodu,
průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu
byly v souhrnu pozitivní a ukázaly, že domácí
ekonomika vykročila do 2. čtvrtletí velmi
slušně. Detailnější pohled ukazuje na silný růst
maloobchodních tržeb v dubnu (5,4 % r/r), když
dosavadní vývoj maloobchodu v letošním roce
potvrzuje, že hlavním motorem růstu domácí
ekonomiky na poptávkové straně bude letos
spotřeba domácností. Dařilo se průmyslu (3,3
% r/r), když po předchozích slabších měsících
výrazněji vzrostla produkce motorových
vozidel. Optimistický je i pohled na růst nových
průmyslových zakázek (9 % r/r), když

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu
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Za aktuálním posílením koruny je nutné hledat
především vnější faktory a primárně vývoj na
eurodolaru, když americká měna v souvislosti
s projevy centrálních bankéřů (Fed) oslabila a
pomohla k ziskům právě české měně. Na druhé
straně domácí makroekonomické statistiky
kurz koruny významněji neovlivnily, ačkoliv
zveřejněná dubnová čísla byla vesměs velmi
solidní.

dvouciferným tempem rostly zakázky u
automobilů. Export automobilů pomohl i
dubnovému zahraničnímu obchodu k přebytku
obchodní bilance ve výši 17,6 mld. korun. A
silný růst si s ohledem na investice veřejného
sektoru zachovává stavebnictví (8,9 % r/r), což
je konkrétně dobře vidět na inženýrském
stavitelství. Českou národní banku poté mohl
uspokojit svižný růst mezd (7,4 % r/r) za 1.
čtvrtletí letošního roku.
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Koruně se na začátku června dařilo. V pondělí
dopoledne se ještě obchodovalo nad hladinou
25,80 CZK/EUR, avšak v průběhu týdne koruna
poměrně výrazně posilovala a ve čtvrtek
odpoledne se nacházela již těsně nad úrovní
25,60 (měsíční maximum české měny). V pátek
zkraje odpoledne se pohybovala kolem hladiny
25,65 CZK/EUR.
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