Pátek, 4. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,65
22,51
5,97

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: Státní rozpočet skončil v r. 2018 přebytkem ve výši 2,9 mld. korun.
Eurozóna: Peněžní nabídka M3 v listopadu zpomalila na 3,7 % r/r z říjnových 3,9 % r/r.
USA: V soukromém sektoru bylo podle agentury ADP v prosinci vytvořeno 271 tis. nových pracovních míst.
Index výrobní aktivity ISM v prosinci poklesl na 54,1 z listopadových 59,3 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru ve čtvrtek posilovala a v závěru odpoledne se obchodovalo hlouběji pod hladinou
25,70 CZK/EUR na nejsilnějších hodnotách za poslední více jak tři měsíce. Ministerstvo financí ČR včera
zveřejnilo výsledek hospodaření státního rozpočtu v loňském roce s přebytkem ve výši 2,9 mld. korun. Státní
rozpočet byl sice pro rok 2018 navržen jako schodkový ve výši 50 mld. korun, ale již v průběhu roku bylo zjevné,
že stát bude hospodařit s nižším než plánovaným schodkem a výsledkem byl nakonec mírný přebytek. Tento
nesoulad byl způsoben především vyšším, než očekávaným výběrem daní a sociálního pojištění. Pro rok 2019
je navržen státní rozpočet se schodkem ve výši 40 mld. korun a s ohledem na možná až příliš optimistická
očekávání Ministerstva financí na příjmové straně a nárůstu mandatorních výdajů na výdajové straně je dost
pravděpodobné, že schodek 40 mld. bude letos skutečně dodržen, v horším případě i překročen.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve čtvrtek posilovala a smazala téměř kompletně středeční
ztráty. Ke konci odpoledne se kurz nacházel těsně nad hladinou 22,50 CZK/USD. Koruna si přispala zisky i na
měnovém páru s polským zlotým, kde zamířila hlouběji pod hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylým středoevropským měnám se ve čtvrtek vůči euru celkem dařilo. Maďarský forint
posílil pod hladinu 322 HUF/EUR. Polský zlotý posílil jen mírně nad hladinu 4,29 PLN/EUR v závěru čtvrtečního
odpoledne.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro vůči dolaru ve čtvrtek posílilo a vymazalo tak část středečních ztrát.
V závěru odpoledne se kurz nacházel těsně pod hladinou 1,14 USD/EUR. Soukromý sektor v USA v prosinci sice
vytvořil výrazně více pracovních míst, než se očekávalo (o 91 tis.), ale prudké zpomalení indexu ISM ve výrobním
sektoru se následně podepsalo pod oslabení americké měny. Dnes odpoledne lze očekávat výrazné pohyby
dolaru s ohledem na data z amerického pracovního trhu.

Očekávaná data a události
•
•
•

•

Eurozóna: Kompozitní index nákupních manažerů PMI (prosinec), Index cen průmyslových výrobců (listopad),
Index spotřebitelských cen (prosinec) – předběžný odhad
Německo: Míra nezaměstnanosti (prosinec)
Polsko: Index spotřebitelských cen (prosinec) – předběžný odhad
USA: Míra nezaměstnanosti a tvorba pracovních míst mimo zemědělský sektor NFP (prosinec), Průměrné
hodinové výdělky (prosinec), Projev J. Powella (Fed)

