Pátek, 11. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,59
22,21
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

Graf EURCZK
25,70

25,65

25,60

25,55
7.1|15:55

8.1|16:15

9.1|16:35

10.1|17:00

Klíčové události
•
•

ČR: Spotřebitelské ceny v prosinci vzrostly o 0,1 % m/m a 2,0 % r/r a v souhrnu za loňský rok o 2,1 %.
Guvernér České národní banky (ČNB) J. Rusnok uvedl, že v letošním roce to momentálně vypadá na
dvojí zvýšení úrokových sazeb.
USA: Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 5. ledna poklesly na 216 tis.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru ve čtvrtek mírně posílila a ke konci odpoledne se nacházela v blízkosti
hladiny 25,60 CZK/EUR. Z domácích makroekonomických statistik byla včera zveřejněna prosincová
spotřebitelská inflace, která setrvala na 2 % r/r. V meziročním srovnání zůstaly hlavním tahounem
inflace i nadále náklady spojené s bydlením, které přispěly z poloviny k celkovému růstu cen.
Celkovou inflaci naopak po listopadu i v prosinci snižovaly potraviny. Meziroční spotřebitelská inflace
se i v prosinci nacházela pod odhadem ČNB, který činil 2,5 %. Ačkoliv domácí ekonomika bude i letos
generovat inflační tlaky v podobě rychlého růstu mezd, tak očekávám, že bankovní rada ČNB bude s
přihlédnutím k vnějším protiinflačním rizikům výrazně opatrnější ohledně dalšího utahování měnové
politiky. A to přes skutečnost, že meziroční růst inflace na začátku letošního roku může dočasně
zamířit až ke 3 %.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna ve čtvrtek pohybovala těsně nad hladinou
22,20 CZK/USD, když se vyčkávalo na večerní projev J. Powella (Fed). 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 čtvrtek mírně
posílil, když převažovaly obchody v rozmezí 321–322 HUF/EUR. Polský zlotý vůči euru rovněž posílil,
když se odpoledne obchodování přesunulo pod hladinu 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se ve čtvrtek během dne obchodovalo v úzkém pásmu 1,152 –
1,154 USD/EUR, když důvodem bylo vyčkávání, co přinese večerní projev J. Powella (šéf Fedu). Nic
zásadně nového však nebylo od centrálního bankéře řečeno, když aktuální přístup Fedu k měnové
politice lze vyjádřit čtyřmi slovy – vyčkávání, sledování, opatrnost a flexibilita. Powell zároveň
zdůraznil, že aktuálně nevidí žádné signály, že by mohla americká ekonomika sklouznout do recese.

Očekávaná data a události
•
•

ČR: Maloobchodní tržby (listopad), Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí) – finální odhad
USA: Index spotřebitelských cen (prosinec), Průměrné reálné hodinové výdělky (prosinec)

