Středa, 6. února 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,73
22,55
6,00

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Tyto kurzy jsou orientační. Aktuální kurz Vám rádi oznámíme
na tel. + 420 498 777 777 nebo na sales@akcenta.eu
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Klíčové události
•
•
•

ČR: Maloobchodní tržby v prosinci oproti listopadu stagnovaly a vzrostly o 4,3 % r/r.
Eurozóna: Kompozitní index PMI v lednu výsledně činil 51,0 bodu oproti předběžnému odhadu s 50,7
bodu. Maloobchodní tržby v prosinci poklesly o 1,6 % m/m a vzrostly o 0,8 % r/r.
USA: Index aktivity ISM v sektoru služeb v lednu poklesl na 56,7 z prosincových 58 bodů. Kompozitní index
PMI v lednu po finální úpravě činil 54,4 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v úterý odepsala zhruba 5 haléřů, když během odpoledne oslabila nad hladinu
25,70 CZK/EUR. Z domácích makroekonomických statistik byly včera zveřejněny prosincové
maloobchodní tržby. Maloobchod rostl velmi solidním tempem i v samotném závěru loňského roku, který
je pro většinu obchodníků tradičním vrcholem prodejní sezóny. Konkrétně v prosinci maloobchodní tržby
po očištění o kalendářní vlivy vzrostly meziročně reálně o 4,3 %. Zatímco ve 3. čtvrtletí letošního roku
došlo k určitému zpomalení maloobchodních tržeb na 3,9 %, tak ke konci loňského roku maloobchodní
prodeje naopak akcelerovaly a v souhrnu za celé 4. čtvrtletí si přispaly růst o 5,3 %. To indikuje silný
příspěvek spotřeby domácností do růstu HDP v závěru roku. Dnes jsou na programu další data z domácí
ekonomiky, když za pozornost stojí především prosincová průmyslová produkce.
USDCZK & PLNCZK: Na měnovém páru s americkým dolarem koruna v úterý oslabila, když se korunové
ztráty koncentrovaly především do odpoledních hodin a v závěru odpoledne se kurz nacházel nad
hladinou 22,50 CZK/USD. Vůči polskému zlotému obchodování v úterý pokračovalo kolem hranice 6
CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v úterý pohyboval
v rozmezí 317 – 318 HUF/EUR a v případě polského zlotého pokračovalo obchodování především těsně
pod hladinou 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro vůči dolaru v úterý opět mírně oslabilo a ke konci odpoledne
se seshora přiblížilo hladině 1,14 USD/EUR. Americký index ISM v sektoru služeb sice v lednu mírně
poklesl, avšak stále se nachází na vysokých hodnotách, což ostře kontrastuje s náladou mezi evropskými
firmami v odvětvích služeb.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Průmyslová a stavební produkce (prosinec), Zahraniční obchod (prosinec)
Německo: Průmyslové zakázky (prosinec), Index PMI ve stavebnictví (leden)
Polsko: Zasedání tamní centrální banky (NBP)
USA: Obchodní bilance (listopad)

