Čtvrtek, 6. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,91
22,84
6,05

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
•
•

Eurozóna: Finální hodnota kompozitního indexu PMI byla v listopadu zvýšena na 52,7 z předběžných
52,4 bodu. Maloobchodní tržby v říjnu vzrostly o 0,3 % m/m a 1,7 % r/r.
Polsko: Tamní centrální banka v souladu s odhady ponechala hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1,50
%.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru ve středu pokračovalo v okolí hladiny 25,90 CZK/EUR. Včera
nebyla zveřejněna žádná významnější makroekonomická data, což napraví dnešek v podobě
říjnových maloobchodních tržeb. Bude zajímavé sledovat, zda říjen dokázal kompenzovat o něco
slabší zářijové hodnoty maloobchodu. Spotřebitelská důvěra se přitom v říjnu pohybovala ještě na
vysokých hodnotách a k jejímu výraznějšímu poklesu došlo až v listopadu, takže říjnový maloobchod
by tímto neměl být dotčen.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna ve středu pohybovala především v rozmezí
22,80 – 22,90 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým se koruně povedlo mírně posílit a
během dne převažovalo obchodování pod úrovní 6,05 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn ve středu maďarský forint vůči euru mírně
posílil z ranních 324 na odpoledních 323,50 HUF/EUR. Druhá regionální měna, polský zlotý, naopak
mírně oslabila a během dne se kurz pohyboval v rozmezí 4,28 – 4,29 PLN/EUR. Včerejší zasedání
Polské centrální banky žádnou změnu směrem k úrokovým sazbám nepřineslo a zvýšení sazeb dříve
než ve 2. polovině příštího roku je možné téměř s jistotou vyloučit.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se ve středu obchodovalo v rozmezí 1,131 – 1,136 USD/EUR.
Dopolední indexy PMI potvrdily zpomalující tempo evropské ekonomiky, a to včetně Německa. V USA
byly včera trhy zavřené s ohledem na státní smutek vyhlášený na počest zesnulého exprezidenta G.
Bushe staršího. Dnes tak budou navíc zveřejněny makroekonomické statistiky, které byly na
programu ve středu, a i z tohoto důvodu může druhá polovina týdne přinést na eurodolaru výraznější
pohyby.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Maloobchodní tržby (říjen)
Německo: Průmyslové zakázky (říjen)
USA: Tvorba pracovních míst ADP v soukromém sektoru (listopad), Index aktivity ISM v sektoru
služeb (listopad), Projev J. Powella (Fed) v Kongresu

