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Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,82
22,65
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: Maloobchodní tržby v září vzrostly o 0,6 % m/m a 1,4 % r/r.
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix v listopadu poklesl na 8,8 z říjnových 11,4 bodu.
USA: Index aktivity ISM v sektoru služeb v říjnu poklesl na 60,3 ze zářijových 61,6 bodu. Kompozitní
index PMI v říjnu činil 54,9 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru na začátku nového týdne probíhalo zhruba v rozmezí 25,80
– 25,87 CZK/EUR. Zatímco v dopoledních hodinách koruna pozvolna oslabovala, tak ve druhé
polovině odpoledne větší část ztrát umazala. Tento týden je bohatý na domácí makroekonomické
statistiky. Včera byly zveřejněny zářijové maloobchodní tržby s meziročním růstem jen o 2,5 %
(upraveno o nestejný počet pracovních dnů). V posledních měsících je zjevné zpomalení dynamiky
maloobchodních prodejů, když růst tržeb ve 3. čtvrtletí činil jen 3,7 %, což je nejslabší růst od roku
2014. To může signalizovat určitou nasycenost poptávky domácností po nových nákupech a v tomto
kontextu tak bude velmi zajímavé sledovat vývoj maloobchodních tržeb ve 4. čtvrtletí, tj. v období
vánočních nákupů. Dnes budou zveřejněna další data z domácí ekonomiky, a to konkrétně
průmyslová a stavební produkce a statistika zahraničního obchodu.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna v pondělí pohybovala v rozmezí 22,65 – 22,75
CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým sice koruna mírně oslabila, ale setrvala pod hranicí 6
CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v úvodu týdne
pohyboval především nad hladinou 322 HUF/EUR a polský zlotý v širším okolí úrovně 4,31 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v úvodu nového týdne obchodovalo v rozmezí 1,135 – 1,14
USD/EUR. Odpolední index ISM kurz dolaru v podstatě nijak neovlivnil. Z tohoto pohledu nás v tomto
týdnu čekají přeci jen významnější události – již dnes v noci volby v USA. Volby do amerického
Kongresu mohou v nadcházejících dvou letech významně znesnadnit legislativní záměry D. Trumpovi.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Průmyslová a stavební produkce (září), Zahraniční obchod (září)
Eurozóna: Kompozitní index PMI (říjen), Index cen průmyslových výrobců (září)
Německo: Průmyslové zakázky (září)
USA: Volby do amerického Kongresu

