Čtvrtek, 1. listopad 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,95
22,89
5,98

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
26,00
25,95
25,90
25,85
25,80
25,75

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: Maloobchodní tržby v září +0,1 % m/m a -2,6 % r/r.
Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v září +8,1 %. Předběžný odhad HICP v říjnu +2,2 % r/r.
USA: Změna zaměstnanosti podle ADP v říjnu: 227 tisíc. Chicagský PMI index v říjnu poklesl z 60,4 b.
na 58,4 b. Index nákladů na zaměstnance ve 3. kvartále +0,9 % k/k. Žádosti o hypotéku podle MBA
v uplynulém týdnu -2,5 % t/t.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna včera vůči euru nabrala ztráty ve výši jen několika málo haléřů, když do obchodní
seance vstoupila u 25,91 CZK/EUR a na jejím konci se pohybovala na 25,95 CZK/EUR. Dnes se
uskuteční listopadové zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), které bude specifické v
tom, že je poslední pro oba viceguvernéry, tj. pro M. Hampla a V. Tomšíka, kterým následně končí
mandát. Co lze od dnešního zasedání ČNB očekávat? Velmi pravděpodobně bankovní rada ČNB
počtvrté v řadě zvýší úrokové sazby. Hlavní úroková sazba, dvoutýdenní REPO, se tak posune ze
současných 1,50 % na 1,75 %. Navzdory kumulaci vnějších politicko-ekonomických rizik podle nás v
bankovní radě převáží názor zvýšit sazby s ohledem na slabší kurz koruny a pozici české ekonomiky v
hospodářském cyklu.
USDCZK & PLNCZK: Koruna na páru s americkým dolarem nabrala v druhé polovině obchodního dne
ztráty o rozsahu několik jednotek haléřů a ukončila na 22,89 CZK/USD. Vůči zlotému si nepatrně
polepšila a v závěru odpoledne se pohybovala na 5,98 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint vůči euru nejdříve slábl k hladině 325,5 HUF/EUR, později obrátil
směr a uzavřel na 324,9 HUF/EUR. Prodejním tlakům čelil i polský zlotý, kterému se však ztráty
nepodařilo korigovat a kolem 17. hodiny se kotoval na hranici 4,34 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se včera podařilo americkému dolaru rozšířit zisky z úterý a do
konce evropské seance si polepšil k 1,131 USD/EUR. Inflace v eurozóně dopadla v souladu
s očekáváními a tvorba nových pracovních míst v americkém soukromém sektoru překonala odhady.
Chicagský PMI index v říjnu sice poklesl, na dolaru se však tato statistika příliš nepodepsala. Z pohledu
ekonomického kalendáře budou v tomto týdnu důležitá ještě čísla z amerického trhu práce, která
budou zveřejněna v pátek.

Očekávaná data a události
•
•

ČR: Index PMI ve výrobním sektoru (říjen), Zasedání bankovní rady ČNB
USA: Jednotková cena práce (3. kvartál), Index PMI ve výrobním sektoru (říjen), Index ISM ve
výrobním sektoru (říjen), Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden)

