Pondělí, 10. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,87
22,72
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: Průmyslová produkce v říjnu poklesla o 1,1 % m/m, ale vzrostla o 3,3 % r/r. Stavební produkce poklesla
o 1,0 % m/m a vzrostla o 9,0 % r/r. V zahraničním obchodu export vzrostl o 9,0 % r/r a import o 10,3 %
s přebytkovou obchodní bilancí ve výši 5,7 mld. korun.
Eurozóna: Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí po zpřesnění vzrostl o 0,2 % k/k a 1,6 % r/r.
Německo: Průmyslová produkce v říjnu poklesla o 0,5 % m/m a vzrostla o 1,6 % r/r.
USA: Míra nezaměstnanosti v listopadu setrvala na 3,7 % a bylo vytvořeno 155 tis. nových pracovních míst
mimo zemědělství. Průměrné hodinové výdělky vzrostly o 0,2 % m/m a 3,1 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna v závěru minulého týdne vůči euru posílila k úrovni 25,85 CZK/EUR na nejsilnější hodnoty
za poslední měsíc. V pátek zveřejněné říjnové statistiky z domácí ekonomiky dopadly velmi solidně.
Překvapivě dobrá čísla přišla z průmyslu. To, že se po dvou měsících poklesu dařilo produkci automobilů
se víceméně čekalo, avšak za pozornost stojí dvouciferný růst nových zakázek, který úplně
nekoresponduje s poklesem podnikatelské nálady PMI. O to zajímavější budou tvrdá čísla z průmyslu za
listopad. Dvouciferný, i když bez očištění, byl i růst stavební produkce a přispělo k němu jak pozemní, tak
i inženýrské stavitelství. Říjnový zahraniční obchod nabídl tradiční obrázek pro letošní rok – rychlejší růst
dovozu oproti vývozu a meziročně nižší přebytek obchodní bilance. Dnes jsou na programu další statistiky,
konkrétně spotřebitelská inflace a podíl nezaměstnaných osob.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pátek posílila a v odpoledních hodinách nebyly
výjimkou hodnoty pod hladinou 22,70 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým koruna mírně
posílila a přiblížila se cca 2 haléře na dohled hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint v pátek pohyboval v širokém
okolí hladiny 323 HUF/EUR. Polský zlotý vůči euru oslabil a v odpoledních hodinách se kurz pohyboval
kolem úrovně 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru bylo i v závěru minulého týdne obchodování seshora ohraničeno
hladinou 1,14 USD/EUR. Euro se sice odpoledne po o něco slabších datech z amerického pracovního trhu
krátce nad 1,14 podívalo, avšak déle se nad touto úrovní neudrželo.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Index spotřebitelských cen (listopad), Podíl nezaměstnaných osob (listopad)
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix (prosinec)
Německo: Zahraniční obchod (říjen)
Polsko: Index spotřebitelských cen (listopad)

