Pondělí, 1. říjen 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,78
22,23
6,03

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,80
25,75
25,70
25,65
25,60
25,55
25,50

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
•
•
•
•

Německo: Míra nezaměstnanosti v září na úrovni 5,1 %.
Polsko: Čtvrtletní běžný účet platební bilance ve 2. kvartále 584 mil. EUR.
Eurozóna: Předběžný odhad HICP v září +2,1 % r/r.
USA: Jádrový index výdajů na osobní potřebu v srpnu 0,0 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v uplynulém týdnu dále oslabovala a nepomohlo jí ani středeční zvýšení
úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB). V pátek byl v České republice sice státní svátek, nicméně
domácí měna i tak ztráty dále rozšířila, prodejní tlaky ji vynesly k hladině 25,78 CZK/EUR. Jak si vysvětlit,
že koruna navzdory zvýšení sazeb stále slábne? Především tak, že ČNB nijak jasně nekomunikovala, že
bude letos ještě jednou zvyšovat úrokové sazby.
USDCZK & PLNCZK: Koruna si vůči americkému dolaru pohoršila a v závěru odpoledne se pohybovala na
22,23 CZK/USD. Na páru s polským zlotým koruna během dopoledne zamířila k silnějším hodnotám a
dosáhla k hranici 6,0 CZK//PLN, v druhé polovině dne pak nabrala obrátila směr a obchodní seanci
uzavřela v červených číslech u 6,03 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint vůči euru nejdříve slábl k 324,6 HUF/EUR, v odpoledních hodinách
se mu však podařilo tyto ztráty zcela umazat a uzavřel s mírným ziskem na 323,4 HUF/EUR. Polský zlotý
rovněž slábl a do závěru odpoledne se mu nepodařilo tyto slabší hodnoty korigovat, kolem 17. hodiny se
kotoval na 4,281 PLN/EUR.
EURUSD: Na eurodolaru docházelo k posilování amerického dolaru, který rozšiřoval zisky ze čtvrtka, a po
13. hodině dosáhl k 1,157 USD/EUR. V pozdních odpoledních hodinách pak ale začal tyto nové zisky
odevzdávat zpět a do závěru evropského obchodování se kurz eurodolaru vracel k 1,162 USD/EUR. V USA
v tomto týdnu poutalo pozornost středeční zasedání Fedu, kde podle předpokladu došlo k dalšímu zvýšení
úrokových sazeb (již třetímu v letošním roce) a posunu hlavní sazby do rozmezí 2 – 2,25 %. Do konce
letošního roku budou američtí centrální bankéři zvyšovat sazby s nejvyšší pravděpodobností ještě jednou.
V eurozóně se pozornost obrátila k Itálii, a to konkrétně ke schvalovanému rozpočtu země pro příští rok,
který bude mít nakonec vyšší schodek, než se očekávalo. Schodek ve výši 2,4 % HDP je sice stále pod 3 %
limitem EU, přesto však podnítil vážné pochybnosti o závazku vlády snížit ohromné zadlužení země.

Očekávaná data a události
•
•
•
•
•

ČR: Index PMI – výrobní sektor (září)
Německo: Maloobchodní tržby (srpen), Index PMI – výrobní sektor (září)
Polsko: Index PMI – výrobní sektor (září)
Eurozóna: Index PMI – výrobní sektor (září), Míra nezaměstnanosti (srpen)
USA: Index PMI – výrobní sektor (září), Index ISM – výrobní sektor (září)

