Asociace exportérů

Koruna vůči euru i nadále „uvězněna“ v postranním trendu 26,50 – 26,90 CZK/EUR
Červnová čísla registrací nových osobních vozidel v EU – oživení, ale meziročně stále hluboko pod
loňským rokem
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Částečně lze sice očekávat realizaci odložených
nákupů aut, ale ve větší míře lze předpokládat,
že domácnosti i firmy budou šetřit. A upínat se
příliš nelze ani ke šrotovnému, když Německo
jde aktuálně cestou podpory elektromobility
narozdíl od podpory aut se spalovacími
motory tak jak tomu bylo v roce 2009. Doba se
prostě mění, ať se nám to líbí nebo ne. Drobnou
Miroslav Novák, analytik společnosti AKCENTA CZ
tel.: +420 498 777 720, email: miroslav.novak@akcenta.eu
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Význam automobilového průmyslu pro českou
ekonomku je všeobecně známý. Produkce
motorových vozidel je jednoznačně největším
odvětím domácího průmyslu, když značná část
produkce jde na vývoz, takže existuje i velmi
silný vztah k zahraničnímu obchodu. Z tohoto
pohledu jsou velmi důležitá čísla o poptávce po
nových automobilech v EU, kde v červnu došlo
meziročně k poklesu registrací nových
osobních vozidel o 22,3 %. Po předchozích
měsících, kdy byly registrace meziročně
poloviční a v dubnu jen na čtvrtině, se tak sice
jedná o zlepšení, ale pravděpodobnost, že by
se poptávka po automobilech v EU ve druhé
polovině roku vzchopila tak, aby byly prodeje
v souhrnu za celý letošní rok alespoň na nule,
moc velká není.

útěchou je tak alespoň skutečnost, že hlavním
automobilkám působícím v ČR poklesly prodeje
méně než konkurenci a automobilky tak
zaznamenaly zvýšení tržního podílu.
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Na měnovém páru koruny vůči euru i v tomto
týdnu pokračovalo obchodování v postranním
trendu vymezeném úrovněmi 26,50 – 26,90
CZK/EUR, který trvá již více než měsíc a půl.
Konkrétněji v tomto týdnu převažovaly
obchody v rozmezí 26,60 – 26,70 CZK/EUR. A
zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštím
týdnu mělo dojít k zásadnější změně. Domácích
makroekonomických statistik bude ve druhé
polovině července málo a Česká národní banka
zasedá až v srpnu. Rovněž současný sentiment
na finančních trzích je spíše nakloněn
pokračování postranního trendu.
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