Čtvrtek, 8. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,87
22,55
6,03

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: Devizové rezervy ČNB ke konci října dosáhly 125,02 mld. EUR. (123,16 mld. v září)
Polsko: Centrální banka NBP ponechala úrokové sazby beze změny, hlavní zápůjční sazba zůstala na
1,5 %.
Německo: Průmyslová produkce v září +0,2 % m/m.
Eurozóna: Maloobchodní tržby v září +0,0 % m/m a +0,8 % r/r.
USA: Žádosti o hypotéku podle MBA v uplynulém týdnu +4 % t/t.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruna k euru došlo včera k pohybům kurzu na obě strany, přičemž
obchodování probíhalo převážně v úzkém rozmezí 25,84 – 25,89 CZK/EUR a v závěru obchodní
seance se koruna pohybovala na 25,87 CZK/EUR. Dnes bude zveřejněna říjnová míra
nezaměstnanosti, výsledek podle našich očekávání však s korunou nijak výrazně nezahýbe.
USDCZK & PLNCZK: Koruna vůči americkému dolaru během dopoledne posilovala a kolem poledne
dosáhla k 22,49 CZK/USD. V druhé polovině dne pak začala ukrajovat své zisky a do závěru odpoledne
se vrátila k 22,55 CZK/USD. Na páru se zlotým koruna naopak ztrácela a ukončila na 6,03 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint si vůči euru připsal menší zisky a v závěru obchodní seance se
kotoval na hladině 321,5 HUF/EUR. Zlotý vůči euru nabral zisky většího rozsahu a kolem 17. hodiny
se kotoval na 4,288 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru mělo včera v první polovině dne převahu euro, které krátce po
12. hodině dosáhlo k hranici 1,15 USD/EUR. Později euro tyto zisky částečně korigovalo a evropskou
seanci završilo na 1,147 USD/EUR. Včerejší ekonomický kalendář byl poměrně chudý a nenabídl
důležitější novinky ani z eurozóny, a ani ze Spojených států. Dnes se pozornost na trzích zaměří na
zasedání americké centrální banky (Fedu), které vyvrcholí ve večerních hodinách našeho času. Fed
velmi pravděpodobně s úrokovými sazbami hýbat nebude, a s jejich dalším zvýšením vyčká na
prosincové zasedání. Přestože se od Fedu dnes neočekává žádná změna v měnové politice,
zhodnocení vývoje americké ekonomiky a rizik na poli globální politiky bude důležité věnovat
pozornost, a to především s ohledem na fakt, zda si Fed nadále udržuje natolik optimistická
očekávání, jako v předchozích měsících.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Míra nezaměstnanosti (říjen)
Německo: Obchodní bilance (září)
USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden), Zasedání Fedu

