Čtvrtek, 6. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,76
22,16
5,95

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

Graf EURCZK
25,80
25,78
25,76
25,74
25,72
25,70
31.8|15:20

3.9|16:25

4.9|16:40

5.9|17:00

Klíčové události
•
•
•
•

ČR: Maloobchodní tržby v červenci vzrostly o 0,7 % m/m a o 5,6 % r/r.
Eurozóna: Maloobchodní tržby v červenci poklesly o 0,2 % m/m a vzrostly o 1,1 % r/r. Kompozitní
index PMI za srpen mírně navýšen na 54,5 bodu.
Polsko: Polská centrální banka ponechala hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1,50 %.
USA: Obchodní bilance v červenci skončila schodkem ve výši 50,1 mld. dolarů.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna se vůči euru i ve středu pohybovala kolem hladiny 25,75 CZK/EUR a domácí
makroekonomická data ji nechávala chladnou, stejně jako vývoj na zahraničních trzích. Včera Český
statistický úřad zveřejnil další čísla z domácí ekonomiky, konkrétně červencové maloobchodní tržby.
Ty meziročně vzrostly o 5,6 % a napravily tak horší dojem z června, kdy meziroční růst činil jen 2,1 %.
Vzhledem k velmi příznivé situaci na pracovním trhu a rychle rostoucím mzdám je téměř jisté, že růst
maloobchodu v průměru kolem 5 % bude pokračovat i v nadcházejících měsících a bude přispívat skrz
spotřebu domácností k růstu HDP. Dnes budou zveřejněny další statistiky z domácí ekonomiky, a to
červencová čísla z průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu posílila z ranních 22,30 na odpoledních
22,15 CZK/USD. Zisky hlouběji pod hladinou 6 CZK/PLN si koruna připsala i vůči polskému zlotému.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru včera mírně posílil
a odpoledne se vrátil pod hladinu 328 HUF/EUR. Polský zlotý naopak oslabil a v závěru odpoledne se
nacházel v blízkosti srpnových minim, na hladině 4,33 PLN/EUR. Zlotému nepomohla Polská centrální
banka, která rozhodně letos nebude zvyšovat úrokové sazby a je otázkou, zda vůbec ke zvýšení
přistoupí příští rok.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru sice dolar zkraje dne otestoval hladinu 1,155 USD/EUR, avšak
v dalších hodinách již víceméně jen ztrácel. V závěru odpoledne se obchodovalo v okolí hladiny 1,162
USD/EUR. Po úterý a středě se zdá, že dolaru chybí impuls k dalšímu posílení, což pro dnešek
signalizuje obchodování v rozmezí 1,16 – 1,172 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Průmyslová a stavební produkce (červenec), Zahraniční obchod (červenec)
Německo: Průmyslové zakázky (červenec)
USA: Tvorba nových pracovních míst ADP v soukromém sektoru (srpen), Týdenní žádosti o podporu
v nezaměstnanosti (do 1. září), Index aktivity ISM kompozitní (srpen), Objednávky zboží dlouhodobé
spotřeby (červenec)

