Středa, 5. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,75
22,28
5,97

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: Průměrná hrubá nominální mzda vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku o 8,6 % na 31 851 korun.
Eurozóna: Ceny průmyslových výrobců v červenci vzrostly o 0,4 % m/m a o 4,0 % r/r.
USA: Index aktivity ISM ve zpracovatelském průmyslu v srpnu vzrostl na 61,3 z červencových 58,1 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru pokračovalo i v úterý především v těsné blízkosti hladiny 25,75
CZK/EUR, když na ranní statistiku o domácím mzdovém vývoji koruna v podstatě nereagovala. I ve 2.
čtvrtletí letošního roku pokračoval silný růst průměrné mzdy – nominálně o 8,6 % a reálně, po očištění o
inflaci, o 6,2 %. Zatímco platy ve veřejném sektoru rostly dvouciferným tempem, tak růst mezd
v soukromé sféře byl o něco pozvolnější. Za silným růstem mezd stojí především situace na pracovním
trhu, kde počet volných nabízených pracovních míst výrazně převyšuje počet nezaměstnaných. Pro
Českou národní banku (ČNB) z mzdové statistiky vyplývá, že současné ekonomické prostředí generuje
dostatek inflačních tlaků a ČNB tím pádem může dále zvyšovat úrokové sazby. To ostatně obratem potvrdil
i viceguvernér M. Hampl, který avizoval, že na nadcházejícím zasedání ČNB bude hlasovat pro zvýšení
sazeb. Dnes bude zveřejněna další domácí statistika, a to konkrétně červencové maloobchodní tržby.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý oslabovala až k hladině 22,30 CZK/USD
v průběhu odpoledne. Na měnovém páru s polským zlotým koruna posílila o několik haléřů pod hranici 6
CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny se v úterý vůči euru nacházely pod prodejním tlakem.
Maďarský forint zamířil k úrovni 328 HUF/EUR. Polský zlotý během odpoledne zamířil nad hladinu 4,31
PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavní měnový pár se v úterý po americkém Svátku práce vrátila slíbená volatilita. Dařilo
americkému dolaru, který navázal na vývoj obchodování z druhé poloviny minulého týdne a vůči euru
posílil až na odpoledních 1,153 USD/EUR. Dolaru pomohla velmi silná čísla z amerického průmyslu
v podobě indexu ISM. Srpnový ISM naznačil, jak silný růst produkce, tak i zaměstnanosti. Pokračující příliv
pozitivních dat z USA je téměř jistou zárukou, že Americká centrální banka (Fed) do konce letošního roku
ještě dvakrát zvýší úrokové sazby, a to i přes nevůli prezidenta D. Trumpa.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Maloobchodní tržby (červenec)
Eurozóna: Maloobchodní tržby (červenec), Index PMI - kompozitní (srpen)
Polsko: Zasedání Polské centrální banky (NBP)
USA: Obchodní bilance (červenec)

