Čtvrtek, 3. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,77
22,69
6,00

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: Index PMI ve výrobním sektoru v prosinci poklesl na 49,7 bodu z listopadových 51,8 bodu.
Eurozóna: Index PMI ve výrobním sektoru v prosinci potvrzen na hodnotě 51,4 bodu.
Polsko: Index PMI ve výrobním sektoru v prosinci poklesl na 47,6 bodu z listopadových 49,5 bodu.
USA: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu v prosinci po finálním odhadu činil 53,8 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v prvním pracovním dni nového roku pozvolna oslabovala směrem k hladině
25,80 CZK/EUR. Rok 2019 nezačal z pohledu makroekonomických statistik vůbec dobře, když index PMI
za prosinec poprvé od července 2016 skončil pod hladinou 50 bodů, která je předělem mezi růstem a
poklesem výroby. Podnikatelská důvěra ve zpracovatelském průmyslu je podle indexu PMI dokonce druhá
nejnižší od prosince 2012. Pod prosincové snížení PMI se podepsal pokles výroby, a především další pokles
objemu nových zakázek. Znepokojující je především pokračující prudký pokles nových zakázek ze
zahraničí, který do značné míry souvisí s problémy automobilového sektoru. Hodně důležité bude
sledovat, zda se citelné zpomalení průmyslu, které indikuje PMI, projeví i v tvrdých datech (průmyslová
produkce) a také to, zda se index PMI pod hladinou 50 bodů udrží i v nadcházejících měsících. Vývoj PMI
v eurozóně bohužel ukazuje spíše na druhou možnost, tj. na to, že setrvání PMI pod či těsně nad 50 body
nebude jen jednoměsíční záležitostí.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu oslabila a ke konci odpoledne se nacházela
v blízkosti hladiny 22,70 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým převládalo obchodování těsně pod
hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru ve středu oslabil nad
hladinu 322 HUF/EUR a polský zlotý se vůči euru pohyboval v okolí úrovně 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro hned zkraje nového roku oslabilo a vůči americkému dolaru
zamířilo hlouběji pod hladinu 1,14 USD/EUR. Ekonomická aktivita vyjádřená výrobním indexem PMI
v eurozóně v závěru loňského roku oproti listopadu dále zpomalila, když u dvou ze čtyř největších
ekonomik eurozóny (Francie a Itálie) se PMI v prosinci nacházelo pod hladinou 50 bodů a u zbylých dvou
(Německo a Španělsko) jen těsně nad 50 body. Na rychlý obrat směrem k vyšším hodnotám to navíc zatím
příliš nevypadá, ba spíše naopak.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Plnění státního rozpočtu (prosinec)
Eurozóna: Peněžní nabídka M3 (listopad)
USA: Tvorba pracovních míst ADP v soukromém sektoru (prosinec), Index výrobní aktivity ISM (prosinec)

