Úterý, 8. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,57
22,31
5,95

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,80
25,75
25,70
25,65
25,60
25,55

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: Index Sentix důvěry investorů v lednu poklesl na -1,5 bodu z prosincových -0,3 bodu.
Maloobchodní tržby v listopadu vzrostly o 0,6 % m/m a 1,1 % r/r.
Německo: Průmyslové objednávky v listopadu poklesly o 0,1 % m/m a 4,3 % r/r. Maloobchodní tržby
vzrostly o 1,4 % m/m a 1,1 % r/r. Index PMI ve stavebnictví v prosinci vzrostl na 53,3 bodu.
USA: Index aktivity ISM v sektoru služeb v prosinci poklesl na 57,6 z listopadových 60,7 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v úvodu nového týdne mírně oslabila. Brzy ráno se sice kurz nacházel těsně
nad hladinou 25,50 CZK/EUR, avšak ke konci odpoledne převažovaly obchody lehce pod hladinou
25,60 CZK/EUR. V pondělí nebyla zveřejněna žádná významnější domácí makroekonomická data. Ve
zbylých dnech tohoto týdne se však již domácích makrostatistik dočkáme, když dnes budou
publikována listopadová čísla z průmyslu a ze stavebnictví. V rozhovoru nový člen bankovní rady
České národní banky (ČNB) A. Michl uvedl, že se v opatrném zvyšování sazeb má pokračovat, dokud
ve výhledu nebude jasné riziko hospodářské recese nebo jasná známka toho, že inflace je zkrocena.
Vedle V. Bendy je A. Michl momentálně největším jestřábem v bankovní radě ČNB a v tomto směru
tak nahradil bývalého viceguvernéra M. Hampla.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pondělí navázala na závěr minulého týdne a
dále posílila. Ke konci odpoledne se kurz nacházel na hladině 22,30 CZK/USD, tj. na téměř tříměsíčním
maximu. Na měnovém páru s polským zlotým se obchodovalo v širším okolí hladiny 5,95 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se v pondělí maďarský forint vůči euru
pohyboval především v rozmezí 321 – 321,50 HUF/EUR a polský zlotý převážně v pásmu 4,29 - 4,30
PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro vůči dolaru v pondělí posilovalo a ke konci pondělního
odpoledne se nacházelo na úrovni 1,147 USD/EUR. Dolaru uškodil prosincový pokles aktivity ISM
v sektoru služeb, který navázal na silný pokles výrobního indexu ISM z minulého týdne. Euro naopak
dopoledne nijak negativně nereagovalo na pokles německých průmyslových zakázek a snížení
hodnoty indexu Sentix na čtyřleté minimum.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Průmyslová a stavební produkce (listopad), Devizové rezervy ČNB (prosinec)
Eurozóna: Indikátory spotřebitelské a podnikatelské důvěry (prosinec)
Německo: Průmyslová produkce (listopad)
USA: Index optimismu mezi malými podniky NFIB (prosinec), Obchodní bilance (listopad)

