Čtvrtek, 11. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,87
22,43
6,00

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
•

USA: Ceny průmyslových výrobců v září vzrostly o 0,2 % m/m a 2,6 % r/r. Velkoobchodní zásoby
v srpnu vzrostly o 1,0 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru ve středu probíhalo nad hladinou 25,80 CZK/EUR, když
v závěru odpoledne koruna oslabila a dostala se těsně pod hladinu 25,90 CZK/EUR. Spouštěčem
korunových ztrát mohl být posun na eurodolaru, kdy euro vůči americké měně ve druhé polovině
odpoledne posílilo, zatímco koruna stejně jako zbylé měny středoevropského regionu ke konci
odpoledne oslabila. S oslabením koruny výrazněji nad hladinu 25,80 se otevírá prostor k dalším
korunovým ztrátám ve druhé polovině týdne. V několikatýdenním nadhledu však i nadále
předpokládáme, že je současné oslabení koruny jen dočasné a česká měna se přesune na silnější
úrovně k hladině 25,50 CZK/EUR. Pro úplnost dodáváme, že ve středu nebyla zveřejněna žádná
významnější domácí makroekonomická data.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna sice ve středu dopoledne oslabila k úrovni 22,50
CZK/USD, ale v odpoledních hodinách ztráty vymazala a v závěru odpoledne se nacházela o cca 10
haléřů níže v blízkosti 22,40 CZK/USD. Na měnovém páru koruny s polským zlotým pokračovalo
obchodování v těsné blízkosti hranice 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru ve středu v závěru
odpoledne oslabil nad hladinu 325 HUF/EUR a podobný vývoj proběhl i na měnovém EURPLN, kde
polská měna zamířila nad hladinu 4,31 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém se ve středu dopoledne obchodovalo kolem hladiny 1,15 USD/EUR,
avšak ve druhé půlce odpoledne posílilo a zamířilo výrazněji nad zmíněných 1,15. Včerejšek nebyl
příliš zajímavý na ekonomické statistiky. Situace kolem Itálie se mírně zklidnila, když by na začátku
příštího týdne mělo být zřejmé, zda italská vláda upravila návrh státního rozpočtu na příští rok
směrem k nižšímu schodku z navrhovaných 2,4 % HDP. Dnes bude pozornost věnována především
zářijové spotřebitelské inflaci v USA.

Očekávaná data a události
•

USA: Index spotřebitelských cen (září), Průměrné reálné hodinové výdělky (září), Týdenní žádosti o
podporu v nezaměstnanosti (do 6. října)

