Úterý, 9. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,78
22,47
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: Průmyslová produkce v srpnu vzrostla o 0,7 % m/m a 1,9 % r/r. Stavební produkce poklesla o 0,1
% m/m, avšak vzrostla o 11,9 % r/r. Maloobchodní tržby v srpnu poklesly o 0,3 % m/m, ale vzrostly o
4,2 % r/r. Podíl nezaměstnaných osob se v září snížil na 3,0 % ze srpnových 3,1 %.
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix v říjnu poklesl na 11,4 ze zářijových 12 bodů.
Německo: Průmyslová produkce v srpnu poklesla o 0,3 % m/m a 0,1 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se vůči euru v úvodu nového týdne primárně pohybovala v okolí hladiny 25,75
CZK/EUR. Začátek nového týdne byl bohatý na domácí ekonomická data. Ke zpomalení produkce
došlo v srpnu v průmyslu, o což se významnou měrou postaral pokles výroby automobilů o 6 % r/r.
Stavební produkce naopak rostla dvouciferným tempem a po dlouhé době se na vyšší obrátky rozjelo
inženýrské stavitelství, čehož si většina motoristů v letních měsících pravděpodobně všimla. Solidní
výsledek v srpnu přidal i maloobchod, když zvýšený zájem byl podle ČSÚ nepřekvapivě o klimatizace,
větráky či bazény. V září se dále snížila již tak velmi nízká nezaměstnanost a to na 3,0 %. Zveřejněné
statistiky napovídají, že se česká ekonomika pravděpodobně nachází lehce za vrcholem probíhajícího
hospodářského cyklu a v nadcházejících měsících nás čeká další zvolnění ekonomické aktivity, což
ostatně naznačují i některé předstihové indikátory.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pondělí oslabila a obchodování se přesunulo
nad hladinu 22,40 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo obchodování několik
haléřů pod hranicí 6 CZK/PN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v úvodu týdne
pohyboval převážně nad hladinou 325 HUF/EUR a polský zlotý pod úrovní 4,31 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se obchodování na úvod týdne již v ranních hodinách přesunulo
pod hladinu 1,15 USD/EUR, kde se pohybovalo po zbytek dne. Z pohledu makroekonomických
statistik v eurozóně a v USA úvod týdne příliš zajímavý nebyl a podobné to bude i dnes. Nálada na
trzích však nebyla nejlepší a v případě, že negativní sentiment bude pokračovat, nelze vyloučit další
ztráty společné evropské měny.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Index spotřebitelských cen (září), Zahraniční obchod (srpen)
Německo: Zahraniční obchod (srpen)
USA: Index optimismu NFIB mezi malými podniky (září)

