Středa, 9. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,63
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
•

•
•
•

ČR: Průmyslová produkce v listopadu vzrostla o 0,9 % m/m a 1,5 % r/r. Stavební produkce v listopadu poklesla
o 3,6 % m/m a o 1,3 % r/r. Devizové rezervy ČNB vyjádřené v eurech v prosinci vzrostly na 124,54 mld.
z listopadových 124,45 mld. eur.
Eurozóna: Index ekonomické důvěry v prosinci poklesla na hodnotu 107,3 z listopadových 109,5 bodu.
Německo: Průmyslová produkce v listopadu poklesla o 1,9 % m/m a 4,7 % r/r.
USA: Index optimismu mezi malými podniky NFIB v prosinci mírně poklesl na 104,4 z listopadových 104,8 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v úterý opět ukrojila část z dosavadních letošních zisků a v závěru odpoledne se
pohybovala nad hladinou 25,60 CZK/EUR. Jak již bylo avizováno, tak tento týden je bohatý na domácí
makroekonomické statistiky, když včera byla konkrétně zveřejněna listopadová čísla z průmyslu a ze
stavebnictví. Průmyslová produkce vykázala solidní růst o 4,8 % r/r, k čemuž ji dopomohla jak silná výroba
automobilů a ostatních dopravních prostředků tak i o jeden pracovní den více. Po očištění o kalendářní vlivy již
růst o 1,5 % r/r tak impozantně nevypadá. Zpomalení se průmysl v nadcházejících měsících nevyhne, což celkem
jasně signalizují předstihová data z Česka i z eurozóny a ostatně i tvrdá data ze zahraničí například v podobě
listopadového poklesu nových zakázek v Německu. Stavební produkce naopak v listopadu mírně zklamala. Dnes
budou zveřejněna listopadová čísla ze zahraničního obchodu a prosincová z pracovního trhu.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý oslabila a kompletně odevzdala pondělní zisky. Ke
konci odpoledne se nacházela v blízkosti hladiny 22,40 CZK/USD. Oslabení se koruna nevyhnula ani na
měnovém páru s polským zlotým, kde se však zatím obchodování bezpečně drží pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru během úterý oslabil nad
hladinu 322 HUF/EUR a ztrátám se nevyhnul ani polský zlotý, který se po větší část dne pohyboval nad hladinou
4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro vůči dolaru v úterý oslabilo a odevzdalo část pondělních zisků.
Společná evropská měna během úterního odpoledne sestoupala až k hladině 1,143 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

•

ČR: Zahraniční obchod (listopad), Podíl nezaměstnaných osob (prosinec)
Eurozóna: Míra nezaměstnanosti (listopad)
Německo: Zahraniční obchod (listopad)
Polsko: Zasedání tamní centrální banky (NBP)
USA: Zápis z prosincového zasedání Americké centrální banky (Fed), Projevy centrálních bankéřů (Fed)

