Středa, 2. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,73
22,50
5,99

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: Celková důvěra v domácí ekonomiku v prosinci poklesla o 0,7 bodu m/m na hodnotu 98,6.
Německo: Spotřebitelské ceny v prosinci podle předběžného odhadu vzrostly o 0,1 % m/m a o 1,7 % r/r.
USA: Index vývoje cen nemovitostí S&P/Case-Shiller v říjnu vzrostl o 5,48 % r/r. Spotřebitelská důvěra
v prosinci poklesla na 128,1 bodu z listopadových 136,4 bodu. Rozjednané prodeje domů v listopadu
poklesly o 0,7 % m/m a o 7,7 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruně se vůči euru v závěru loňského roku dařilo, když v období po vánočních svátcích do 31.
prosince posílila o zhruba 20 haléřů těsně nad hladinu 25,70 CZK/EUR. Vzhledem k mělkému trhu a
celkově nízké obchodní aktivitě v závěru roku nelze dělat z posílení koruny žádné významnější závěry, když
teprve nadcházející dny a týdny ukáží, zda se koruna rozhoupe a zamíří k silnějším hodnotám nebo zda
bude pokračovat obchodování podobně jako ve 4. čtvrtletí v průměru kolem 25,90 CZK/EUR.
Z makroekonomických dat dnes bude zveřejněn prosincový index PMI, který v předchozích měsících
nekompromisně ukazoval na zpomalení aktivity ve zpracovatelském průmyslu.
USDCZK & PLNCZK: Koruně se ke konci loňského roku dařilo i na měnovém páru s americkým dolarem a
rok zakončila v blízkosti úrovně 22,50 CZK/USD. Česká měna posílila i vůči polskému zlotému, kde v
samotném závěru roku převažovaly obchody pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v závěru roku
pohyboval především v rozmezí 321–322 HUF/EUR a polský zlotý v širším okolí hladiny 4,30 PLN/EUR.
Obchodování obou středoevropských měn bylo podobně jako u koruny ovlivněno nízkou likviditou.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v závěru loňského roku posílilo a vrátilo se nad hladinu 1,14
USD/EUR. S koncem minulého roku zároveň došlo k definitivnímu ukončení programu kvantitativního
uvolňování Evropskou centrální bankou (ECB), avšak ke zvýšení úrokových sazeb jen tak nedojde,
respektive určitě ne v první polovině letošního roku. Pro vývoj společné evropské měny v letošním roce
bude nesmírně důležité to, jak se bude dařit či nedařit evropské ekonomice a zároveň zda dojde ke snížení
negativní nálady na finančních trzích.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (prosinec), Plnění státního rozpočtu (prosinec)
Eurozóna: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (prosinec) – finální údaj
Polsko: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (prosinec)
USA: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (prosinec) – finální údaj

