Pondělí, 8. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,77
22,40
5,98

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: Novými členy bankovní rady České národní banky se stanou A. Michl a T. Holub, kteří v listopadu
nahradí současné viceguvernéry M. Hampla a V. Tomšíka.
Německo: Průmyslové zakázky v srpnu vzrostly o 0,3 % m/m a 3,1 % r/r. Ceny průmyslových výrobců
v srpnu vzrostly o 0,3 % m/m a 3,1 % r/r.
USA: V září míra nezaměstnanosti poklesla na 3,7 %, bylo vytvořeno 134 tis. nových pracovních míst mimo
zemědělský sektor a průměrné hodinové výdělky se zvýšily o 0,3 % m/m a 2,8 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v pátek posílila a v závěru odpoledne se pohybovala několik haléřů pod
hladinou 25,80 CZK/EUR. Zápis ze zářijového zasedání bankovní rady ČNB ukázal, že centrálním bankéřem,
který nehlasoval pro zvýšení úrokových sazeb, byl O. Dědek. Ten svůj postoj zdůvodňoval především
vnějšími nejistotami a zhoršenou konkurenceschopností ČR při rychlejším růstu sazeb v porovnání s
okolními zeměmi. Ze zápisu ČNB dále vyplývá, že po zklidnění situace na finančních trzích může kurz
koruny začít relativně rychle posilovat a je tedy na místě jistá opatrnost při dalších krocích v měnové
politice. Začátek tohoto týdne je bohatý na domácí makroekonomická data. Dnes budou zveřejněny
statistiky z průmyslu, z maloobchodu a z pracovního trhu. Tyto ukazatele sice mohou ovlivnit kurz koruny,
avšak významnější dopad na českou měnu bude mít i nadále převládající sentiment na finančních trzích.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru sice koruna v pátek posílila až k úrovni 22,30 CZK/USD, avšak
v závěru odpoledne velkou část denních zisků odevzdala. Na měnovém páru s polským zlotým probíhalo
obchodování zejména na spodní straně hladiny 6 CZK/PN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v pátek pohyboval
především v rozmezí 324–325 HUF/EUR. Polský zlotý vůči euru mírně posílil a během odpoledne z horní
strany testoval úroveň 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v pátek obchodovalo v okolí hladiny 1,15 USD/EUR. Vzhledem
k tomu, že odpolední data z pracovního trhu v USA mírně zklamala (slabší byla především tvorba nových
pracovních míst v září, která však byla na druhou stranu kompenzována zvýšením počtu míst v srpnu), tak
dolar zatím nedostal dostatečný impuls k tomu, aby posílil hlouběji pod hladinu 1,15.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Průmyslová a stavební produkce, Maloobchodní tržby (srpen), Podíl nezaměstnaných osob (září)
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix (říjen)
Německo: Průmyslová produkce (srpen)

