Asociace exportérů

Koruna vůči euru zpět nad hladinou 25 CZK/EUR
V nové prognóze očekáváme oslabení koruny na úroveň 25,50 CZK/EUR již ve 2. čtvrtletí
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Dalším předpokladem prognózy ACZ je, že
tempo růstu české ekonomiky letos dále
zpomalí a zamíří pod 2 %, zatímco
spotřebitelská inflace se v první polovině
letošního roku bude nacházet nad 3 %.
Bankovní rada České národní banky (ČNB)
v únoru nečekaně zvýšila úrokové sazby o
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Prognóza ACZ je založena na postupném
zhoršování ekonomického sentimentu na
finančních trzích a návratu středoevropských
měn na průměrné úrovně z roku 2019
(průměrný kurz koruny k euru v r. 2019 činil
25,67 CZK/EUR). Prognóza ACZ rovněž
předpokládá další zpomalování hospodářského
růstu v eurozóně a v Německu pod 1 % %
v letošním roce; negativní dopad na čínskou a
výsledně i globální ekonomiku kvůli šíření
koronaviru (dočasně nižší tempo průmyslové
produkce v Číně a negativní dopady na
mezinárodní dodavatelské řetězce); pozvolnou
eskalaci obchodního protekcionismu mezi USA
a EU; komplikace v dalším jednání mezi Velkou
Británií a EU.

0,25procentního bodu. S ohledem na nově se
kumulující rizika ve vnějším prostředí,
výraznější a déletrvající oslabení průmyslu a
významnější zpomalení domácí ekonomiky
v letošním roce však očekáváme, že ve 2.
polovině letošního roku bude ČNB přinucena
zvážit pro změnu snížení úrokových sazeb.
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V tomto týdnu jsme zveřejnili aktualizovanou
prognózu vývoje koruny vůči euru. Posílení
koruny během ledna a první poloviny února až
na úroveň 24,75 CZK/EUR (post-intervenční
maximum koruny a nejsilnější hodnota koruny
od roku 2012) považujeme za dočasné.
Opětovný nárůst vnějších rizik, déletrvající
slabost německého průmyslu a výsledně i
zhoršující se vyhlídky pro českou ekonomiku
v letošním roce zvyšují pravděpodobnost
oslabení koruny a jejího návratu k hladině
25,50 CZK/EUR již ve 2. čtvrtletí letošního
roku.
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