Středa, 7. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,86
22,65
6,01

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: Průmyslová produkce v září vzrostla o 1,1 % m/m a poklesla o 0,9 % r/r. Stavební produkce v září
vzrostla o 0,9 % m/m a 12,4 % r/r. V zahraničním obchodu vývoz v září vzrostl o 1,8 % r/r a dovoz o 3,7 %
r/r při přebytkové obchodní bilanci ve výši 13,7 mld. korun.
Eurozóna: Kompozitní index PMI v říjnu po finální úpravě činil 53,1 bodu ve srovnání s předběžným
odhadem na 52,7 bodu. Ceny průmyslových výrobců v září vzrostly o 0,5 % m/m a 4,5 % r/r.
Německo: Průmyslové zakázky v září vzrostly o 0,3 % m/m a 2,2 % r/r.
USA: Ve volbách do Kongresu si republikánská strana udržel většinu v Senátu, ale přišla o většinu ve
Sněmovně reprezentantů, která připadne demokratům.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v úterý postupně oslabovala z ranních 25,80 na odpoledních 25,86 CZK/EUR.
Včera byla zveřejněna další sada dat z domácí ekonomiky. V září pokračoval silný růst stavebnictví, když
stavební produkce rostla dvouciferným tempem již třetí měsíc v řadě. Velmi dobře se v posledních
měsících vede inženýrskému stavitelství, čehož si nepochybně všimnul každý motorista, který pomalu
popojížděl na dálnici v koloně. Průmyslová produkce v září sice meziročně poklesla, ale po úpravě o
nestejný počet pracovních dnů se zvýšila o solidních 2,5 %. K růstu průmyslu v září nejvíce přispěla výroba
počítačů, opačným směrem naopak působila výroba chemických látek vzhledem k odstávkám.
V zahraničním obchodu i v září pokračoval rychlejší růst vývozu nad dovozem se solidním přebytkem
zahraničního obchodu. V souhrnu i s pondělním maloobchodem zveřejněné statistiky potvrzují
předpoklad pozvolna zpomalující domácí ekonomické aktivity (s výjimkou stavebnictví).
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna v úterý pohybovala v cca 10haléřovém rozmezí
22,59 – 22,69 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým koruna v závěru úterního odpoledne oslabila
a dostala se těsně nad hladinu 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru během úterý
pohyboval v okolí hladiny 322 HUF/EUR. Polský zlotý osciloval v širším okolí hladiny 4,31 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru v úterý jednoznačně převažovaly obchody nad hladinou 1,14
USD/EUR. S ohledem na absenci významnějších makroekonomických statistik a volby v USA bylo cekem
nepravděpodobné, že bychom se dočkali na EURUSD výraznějších pohybů, což se i potvrdilo.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Devizové rezervy (říjen)
Eurozóna: Maloobchodní tržby (září)
Německo: Průmyslová produkce (září)
Polsko: Zasedání Polské centrální banky

