Pondělí, 5. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,82
22,71
5,98

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
26,00
25,95
25,90
25,85
25,80
25,75
25,70

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: Ceny dováženého zboží v září +4,4 % r/r. Index PMI ve výrobním sektoru v říjnu poklesl z 53,7 b.
na 52,2 b.
Eurozóna: Index PMI ve výrobním sektoru v říjnu poklesl z 53,2 b. na 52 b.
Polsko: Index PMI za výrobní sektor v říjnu poklesl z 50,5 b. na 50,4 b.
USA: Obchodní bilance v září v deficitu 54 mld. USD. Míra nezaměstnanosti v říjnu na úrovni 3,7 %. Změna
zaměstnanosti v nezemědělských sektorech (NFP) v říjnu: +250 tisíc. Objednávky zboží dlouhodobé
spotřeby v září +0,7 % m/m. Průmyslové objednávky v září +0,7 % m/m. Průměrná hodinová mzda v říjnu
+0,2 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•
•

•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruna k euru v pátek nadále přetrvávala nízká volatilita. V dopoledních
hodinách si koruna sice nepatrně polepšila, odpoledne ale zisky o velikosti zhruba 4 haléřů odepsala a
obchodní seance završila na 25,82 CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Koruna si vůči americkému dolaru nejdříve připisovala zisky a po 13. hodině dosáhla
k 22,52 CZK/USD. V druhé polovině dne ale obrátila směr, veškeré zisky odevzdala zpět a uzavřela
v červených číslech v blízkosti 22,71 CZK/USD. Na páru se zlotým se odehrál podobný scénář, kdy domácí
měna zprvu posilovala k 5,97 CZK/PLN, později se ale vrátila k 5,98 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Polský zlotý v závěru týdne nevykázal výraznější trend a kolem 17. hodiny se kotoval
na 4,319 PLN/EUR. Maďarský forint si mírně polepšil a ukončil na 321,7 HUF/EUR.
EURUSD: Na eurodolaru mělo v průběhu dopoledne navrch euro a kolem poledne atakovalo hranici 1,145
USD/EUR. Později odpoledne se však vývoj na trhu obrátil a evropskou seanci nakonec završil se ziskem
americký dolar na úrovni 1,138 USD/EUR. Minulý týden byl v USA bohatý na makroekonomické statistiky.
V pondělí byla zveřejněna inflace vyjádřená jádrovým deflátorem osobní spotřeby (+ 0,2 % m/m a 2,0 %
r/r), což je preferovaný ukazatel Americké centrální banky (Fed). V tomto směru nic nového – inflační tlaky
v americké ekonomice zůstávají stabilní. V úterý byla zveřejněna říjnová spotřebitelská důvěra (zvýšení na
137,9 bodu), která jednoznačně potvrzuje, že nálada mezi americkými domácnostmi je více než vynikající.
Silná čísla byla zveřejněna i z pracovního trhu. V soukromém sektoru podle ukazatele ADP bylo v říjnu
vytvořeno 227 tis. nových pracovních míst, v celé ekonomice podle NFP 250 tis. nových pracovních míst.
Vadou na kráse statistkám z USA tak byl v minulém týdnu říjnový index ISM ve zpracovatelském průmyslu,
jehož hodnota poklesla na 57,7 ze zářiových 59,8 bodu.

Očekávaná data a události
•
•

ČR: Maloobchodní tržby (září)
USA: Index PMI za sektor služeb (říjen), Index ISM za sektor služeb (říjen)

