Pondělí, 10. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,69
22,18
5,95

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,78
25,76
25,74
25,72
25,70
25,68

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 v srpnu vzrostly na 124,2 mld. eur z červencových 123,5 mld. eur.
Eurozóna: Ekonomika eurozóny ve 2. čtvrtletí po zpřesněném odhadu vzrostla o 0,4 % k/k a 2,1 % r/r.
Německo: Průmyslová produkce v červenci poklesla o 1,1 % m/m a vzrostla o 1,1 % r/r. Běžný účet
platební bilance v červenci vykázal přebytek ve výši 15,3 mld. eur.
USA: V srpnu bylo vytvořeno 201 tis. nových pracovních míst mimo zemědělský sektor. Míra
nezaměstnanosti setrvala na 3,9 % a průměrné hodinové výdělky zrychlily na 2,9 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna dokázala v pátek vůči euru rozšířit čtvrteční zisky a posílit mírně pod hladinu 25,70
CZK/EUR. Zveřejněná statistika srpnových devizových rezerv České národní banky (ČNB) kurz koruny
nijak neovlivnila. Tato statistika byla poměrně ostře sledovaná na přelomu let 2016 a 2017 v měsících
před ukončením intervenčního režimu ČNB, kdy ČNB pravidelně ve významných objemech
intervenovala na devizovém trhu proti posílení koruny. V současnosti se však již devizové rezervy
nezvyšují a mírné měsíční změny jsou dány primárně kurzovým přeceněním cenných papírů v držení
ČNB. Dnes bude zveřejněna ostře sledovaná statistika srpnové spotřebitelské inflace. Pokud se bude
meziroční růst inflace nacházet v blízkosti 2,6 % r/r (prognóza ČNB), tak to bude další důvod k tomu,
aby ČNB na zářijovém zasedání opět zvýšila úrokové sazby.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pátek odpoledne oslabila na 22,20 CZK/USD.
Na měnovém páru s polským zlotým obchodování probíhalo několik haléřů pod hladinou 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru v pátek posílil pod
úroveň 325 HUF/EUR a obchodování polského zlotého vůči euru se odehrávalo v okolí úrovně 4,31
PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru dolar po silných číslech z amerického pracovního trhu posílil a
zamířil pod hladinu 1,16 USD/EUR. Dopoledne byl v eurozóně zpřesněný odhad HDP ve 2. čtvrtletí.
K mezičtvrtletnímu růstu HDP o 0,4 % kladně přispěla spotřeba domácností a investice, zatímco
příspěvek čistého exportu byl negativní.

Očekávaná data a události
•
•

ČR: Index spotřebitelských cen, Podíl nezaměstnaných osob (srpen)
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix (září)

