Pátek, 1. února 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,76
22,45
6,04

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
•
•
•
•

Eurozóna: Hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu vzrostl o 0,2 % k/k a 1,2 % r/r. Míra
nezaměstnanosti v prosinci setrvala na 7,9 %.
Německo: Maloobchodní tržby v prosinci poklesly o 4,3 % m/m a 2,1 % r/r. Míra nezaměstnanosti v lednu
setrvala 5 %.
Polsko: Hrubý domácí produkt v roce 2018 podle předběžného odhadu vzrostl o 5,1 %.
USA: Nové týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 26. ledna vzrostly na 253 tis. Index výrobní
aktivity z okolí Chicaga v lednu poklesl na 56,7 z prosincových 63,8 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•

•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru se ve čtvrtek odehrávalo v okolí hladiny 25,75 CZK/EUR. Zatímco
zbylým regionálním měnám se v tomto týdnu vůči daří (včera to platilo především o polském zlotém), tak
koruna zůstává uvězněna nad hladinou 25,70 CZK/EUR. Zajímavou statistkou bude dnes zveřejněný lednový
index PMI, který mapuje situaci firem ve zpracovatelském průmyslu. V prosinci hodnota indexu poklesla pod
50 bodů a pod touto úrovní pravděpodobně setrvala i v lednu.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna během čtvrtku držela na relativně silnějších hodnotách
pod hladinou 22,50 CZK/USD (koruna posílila ve středu večer po zasedání Americké centrální banky). Výraznější
ztráty si naopak česká měna připsala na měnovém páru s polským zlotým, vůči kterému oslabila až na
odpoledních 6,05 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských maďarský forint vůči euru sice ve čtvrtek lehce oslabil, když
se obchodovalo v okolí hladiny 316 HUF/EUR, avšak je nutné zmínit, že forint se momentálně pohybuje na více
jak osmiměsíčním maximu. Výrazné zisky si včera vůči euru připsal polský zlotý, který zamířil těsně pod hladinu
4,26 PLN/EUR (téměř šestiměsíční maximum). Zlotému pomohl vyšší než očekávaný růst polské ekonomiky
v loňském roce, který si část trhu pravděpodobně přeložila tak, že by mohla Polská centrální banka (NBP) začít
přemýšlet o zvýšení sazeb, což však podle mě není příliš pravděpodobná varianta.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru ve čtvrtek převažovaly obchody lehce pod hladinou 1,15 USD/EUR. Ke
konci odpoledne však euro část zisků ze středečního večera odevzdalo. Evropská ekonomika sice v závěru
loňského roku dále zpomalila a některé země, např. Itálie, zamířily do technické recese. Míra nezaměstnanosti
se však v eurozóně nachází na desetiletém minimu. Těžko je však v tuto chvíli v eurozóně hledat nějaká
opravdová pozitiva, která by měla v nejbližší době významněji pomoci euru.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Index PMI ve výrobním sektoru (leden), Plnění státního rozpočtu (leden)
Polsko: Index PMI ve výrobním sektoru (leden)
Eurozóna: Index PMI ve výrobním sektoru (leden) – finální údaj, Index spotřebitelských cen (leden)
USA: Tvorba pracovních míst NFP a míra nezaměstnanosti (leden), Index aktivity ISM ve výrobním sektoru
(leden)

