Pátek, 5. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,80
22,41
6,00

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,90
25,85
25,80
25,75
25,70
25,65

Tyto kurzy jsou orientační. Aktuální kurz Vám rádi oznámíme
na tel. + 420 498 777 777 nebo na sales@akcenta.eu

25,60
1.10|15:50

2.10|16:10

3.10|16:35

4.10|17:00

Klíčové události
•
•

Německo: Německá bankovní asociace (BdB) uvedla, že investice do zařízení jsou slabým místem
německé ekonomiky. Německá ekonomika podle BdB ale příští rok zůstane stabilní navzdory
rostoucím rizikům.
USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v uplynulém týdnu: 207 tisíc. Průmyslové
objednávky v srpnu +2,3 % m/m. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v srpnu +4,4 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Včera na korunu, stejně jako na celý středoevropský region, doléhaly prodejní tlaky. Ráno
vstoupila do obchodní seance u 25,75 CZK/EUR a do konce obchodní seance si pohoršila k hladině
25,80 CZK/EUR. Přes den nebyla zveřejněna žádná nová data z české ekonomiky a v ekonomickém
kalendáři nejsou na programu ani dnes. Nadílky nových dat se však dočkáme již brzy, a to hned zkraje
příštího týdne.
USDCZK & PLNCZK: Koruna na měnovém páru s americkým dolarem čelila výkyvům na obě strany.
Zatímco během rána slábla k 22,48 CZK/USD, tak odpoledne se jí podařilo posílit k 22,36 CZK/USD.
Ještě v průběhu pozdního odpoledne ale tyto zisky korigovala a vrátila se do blízkosti 22,41 CZK/USD.
Vůči zlotému nabrala ztráty a ukončila na hranici 6,00 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny včera zamířily ke slabším hodnotám. Maďarský
forint si v rámci regionu připsal nejvýraznější ztráty a kolem 17. hodiny se kotoval na 324,5 HUF/EUR.
Polský zlotý se v závěru odpoledne obchodoval u hladiny 4,307 PLN/EUR.
EURUSD: Euro na hlavním měnovém páru včera začalo korigovat ztráty, které kumulovalo
v podstatně od začátku týdne. Do konce evropské seance se společné evropské měně podařilo
dosáhnout nad důležitou psychologickou hranici 1,15 USD/EUR a kolem 17. hodiny se kurz
eurodolaru kotoval na 1,152 USD/EUR. Obavy okolo Itálie a připravovaného státního rozpočtu se
včera zmírnily, nicméně toto téma pravděpodobně zůstane významným hybatelem trhů minimálně i
v příštích týdnech. Dnes se pozornost mimo politická témata zaměří na data z americké ekonomiky,
a to konkrétně na aktualizované statistiky z tamního trhu práce.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Zápis ze zasedání ČNB
Německo: Průmyslové objednávky (srpen), Index cen výrobců (srpen)
USA: Obchodní bilance (srpen), Míra nezaměstnanosti (září), Změna zaměstnanosti
v nezemědělských sektorech – NFP (září), Spotřebitelské úvěry (srpen), Průměrná hodinová mzda
(září)

