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• Koruna na začátku července stabilní pod hladinou 25,50 CZK/EUR
• Index PMI v červnu (45,9 bodu) na nejslabších hodnotách za posledních deset let
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Jednou z nemnoha zveřejněných domácích
statistik byl index PMI, který mapuje náladu
podniků ve výrobním sektoru. PMI v červnu
poklesem na 45,9 bodu nepotěšil. Jedná se o
nejslabší hodnotu tohoto ukazatele od července
2009, tj. za posledních téměř 10 let. I v červnu
dále prudce klesaly nové zakázky (nejslabší
hodnota od května 2009), firmy čtvrtý měsíc
v řadě snižovaly počty svých zaměstnanců a dále
se zhoršily vyhlídky firem pro období
nadcházejících 12 měsíců. Problémy přetrvávají
v automobilovém sektoru. Pod neutrální
hladinou 50 bodů se navíc PMI nachází již od
loňského prosince a zatím to rozhodně nevypadá
na to, že by mělo v nejbližších měsících dojít
k obratu k lepšímu. Jistou útěchou je, že PMI
doposud v letošním roce nebyl zrovna
nejspolehlivějším ukazatelem vývoje průmyslové
produkce (tvrdá data z průmyslu byla zatím lepší,
než ukazovaly měkké indikátory typu PMI) a růst
průmyslu by se tak ve 2. čtvrtletí letošního roku
mohl udržet lehce nad nulou.

týdne
budou
publikovány
květnové
maloobchodní tržby a vzhledem k přetrvávající
velmi solidní situaci na pracovní trhu (tu potvrdí
červnový podíl nezaměstnaných osob) lze
předpokládat, že domácnosti ani v květnu
nešetřily. Spotřebitelská inflace v červnu
v meziročním srovnání zpomalila, avšak i nadále
se držela výrazně nad dvouprocentním cílem
České národní banky.

30.06.

Obchodování koruny vůči euru v prvním
červencovém týdnu příliš zajímavé nebylo. Česká
měna se pohybovala zejména v blízkosti hladiny
25,45 CZK/EUR. Pod nízkou volatilitu koruny se
v tomto týdnu podepsala absence významných
domácích makroekonomických dat v kombinaci
se zkráceným pracovním týdnem.
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Příští týden bude na čísla z domácí ekonomiky o
poznání bohatší. Již v pondělí budou zveřejněna
tvrdá čísla z průmyslu v podobě květnové
průmyslové produkce. Jak je psáno výše, tak
měkké indikátory v podobě podnikatelských
nálad s tvrdými čísly v letošním roce zatím příliš
nekorelovaly a bude zajímavé sledovat, zda tomu
tak zůstalo i v květnu. Kromě toho bude v pondělí
zveřejněn i květnový vývoj ve stavebnictví a v
zahraničním obchodu. V dalších dnech příštího
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