Pondělí, 7. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,56
22,40
5,96

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: Kompozitní index nákupních manažerů PMI v prosinci snížen na 51,1 bodu. Spotřebitelská inflace
v prosinci podle předběžného odhadu zpomalila na 1,6 % r/r z listopadových 2,0 % r/r.
Německo: Míra nezaměstnanosti v prosinci setrvala na 5,0 %.
Polsko: Spotřebitelská inflace v prosinci podle předběžného odhadu zpomalila na 1,1 % r/r z listopadových 1,3
% r/r.
USA: V prosinci bylo vytvořeno 312 tis. nových pracovních míst mimo zemědělský sektor (NFP) při zvýšení míry
nezaměstnanosti o 0,2 p.b. na 3,9 %. Průměrné hodinové výdělky se v prosinci zvýšily o 0,4 % m/m, respektive
o 3,2 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna si vůči euru v pátek připsala další zisky a zamířila pod hladinu 25,60 CZK/EUR. Česká národní
banka (ČNB) zveřejnila záznam z prosincového zasedání bankovní rady, na kterém ponechala úrokové sazby
beze změny. Dva členové rady, konkrétně V. Benda a A. Michl, však hlasovali pro zvýšení sazeb. Ze zápisu dále
vyplynulo, že nastavení makroobezřetnostních nástrojů je v současnosti podle členů rady dostačující, a není
proto potřeba klást takový důraz na zvyšování sazeb jako podpůrného nástroje na dosahování finanční stability.
Mezera výstupu však zůstává kladná a je vytvářen prostor pro další normalizaci úrokových sazeb. Další zvýšení
sazeb by tak mohlo přijít již na únorovém zasedání ČNB, avšak s ohledem na výrazné zpomalení ekonomické
aktivity v eurozóně (slabé indexy PMI) a propad cen ropy, již přeci jen není pravděpodobnost únorového zvýšení
sazeb tak jistá, jako byla ještě v závěru minulého roku.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pátek sice nejprve oslabovala, avšak po odpoledním
projevu J. Powella (Fed) posílila na úroveň 22,40 CZK/USD. A mírné zisky si koruna v souhrnu za celý pátek
připsala i vůči polskému zlotému, když pokračovalo obchodování pod hladinou 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se v pátek maďarský forint vůči euru pohyboval
především v rozmezí 320,80 – 321,60 HUF/EUR a polský zlotý převážně v pásmu 4,29 - 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v pátek dopoledne obchodovalo na horní straně hladiny 1,14 USD/EUR.
Silná čísla z amerického pracovního trhu sice posílila dolar a poslala kurz zpět pod hladinu 1,14, avšak následný
projev šéfa Fedu j. Powella vrátila v závěru odpoledne obchodování zpět k hladině 1,14. Pozitivní prosincová
čísla z pracovního trhu alespoň částečně utišila obavy o vývoj americké ekonomiky po silném poklesu výrobního
indexu ISM. Zatímco index ISM je však vpřed hledící indikátor, tak pracovní trh je pro změnu za vývojem
ekonomiky opožděn.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Index Sentix důvěry investorů (leden), Maloobchodní tržby (listopad)
Německo: Průmyslové objednávky (listopad), Index PMI ve stavebnictví (prosinec)
USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad), Index ISM v sektoru služeb (prosinec)

