Čtvrtek, 10. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,64
22,27
5,97

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: V zahraničním obchodu v listopadu vývoz vzrostl o 9,7 % r/r a dovoz o 7,1 % r/r při kladné obchodní bilanci
ve výši 20,2 mld. korun. Podíl nezaměstnaných osob v prosinci vzrostl na 3,1 % z listopadových 2,8 %.
Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v listopadu poklesla na 7,9 % z říjnových 8,0 %.
Německo: V zahraničním obchodu v listopadu vývoz poklesl o 0,4 % m/m a dovoz o 1,6 % m/m při přebytkové
obchodní bilanci ve výši 20,5 mld. eur.
Polsko: Polská centrální banka (NBP) ponechala hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1,50 %.
USA: Podle J. Bullarda (Fed) by mohlo další zvyšování úrokových sazeb poslat USA do recese.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Na měnovém páru koruny vůči euru ve středu převažovalo obchodování nad hladinou 25,60 CZK/EUR,
když koruny v porovnání s úterým ještě mírně rozšířila své ztráty. Z domácích makroekonomických statistik
překvapil listopadový zahraniční obchod, a to jak téměř 10% růstem vývozu, tak i silně přebytkovou obchodní
bilancí. Za těmito čísly stál primárně silný vývoz motorových vozidel. Podíl nezaměstnaných osob s prosincovým
růstem na 3,1 % naopak skončil v souladu s odhady. Dnes bude zveřejněna další statistika v podobě prosincové
spotřebitelské inflace.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu odpoledne posílila pod hladinu 22,30 CZK/USD
na letošní maxima a zároveň na nejsilnější hodnoty za téměř tři měsíce. Na měnovém páru s polským zlotým
poté pokračovalo obchodování několik haléřů pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru ve středu posílil směrem
k hladině 321 HUF/EUR a polský zlotý se pohyboval především pod hladinou 4,30 PLN/EUR, když na zasedání
NBP polská měna nijak významněji nereagovala.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro vůči dolaru ve středu odpoledne zamířilo nad hladinu 1,15 USD/EUR
a dostalo se tak na nejsilnější hodnoty za poslední více jak dva a půl měsíce. Euro jednak těží ze skutečnosti, že
USA a Čína jsou na dobré cestě k dosažení obchodní dohody (alespoň takto probíhající jednání hodnotí D.
Trump) a včera euru navíc výrazně pomohl J. Bullard (Fed), který otevřeně varoval před dalším zvyšováním
úrokových sazeb, které by podle něj mohly ekonomiku USA nasměrovat do hospodářské recese. Zkraje
letošního roku se tak dále množí signály, že Fed bude letos zvyšovat sazby již jen velmi opatrně, což nesvědčí
dolaru a naopak pomáhá euru a obecně povzbuzuje optimismus na finančních trzích.

Očekávaná data a události
•
•

•

ČR: Index spotřebitelských cen (prosinec)
Eurozóna: Zápis z prosincového zasedání Evropské centrální banky (ECB)
USA: Obchodní bilance (listopad), Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (do 5. ledna), Projevy
centrálních bankéřů (Fed) – J. Powell

