Úterý, 11. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,64
22,09
5,94

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: Spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly o 0,1 % m/m a 2,5 % r/r. Podíl nezaměstnaných osob v srpnu
setrval na 3,1 %.
Eurozóna: Index důvěry investorů Sentix v září poklesl na 12 ze srpnových 14,7 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru na úvod nového týdne posílila a v závěru odpoledne se nacházela cca 6 haléřů
pod hladinou 25,70 CZK/EUR. Hned zkraje nového týdne byly zveřejněny další důležité makrostatistiky
z domácí ekonomiky. Zrychlení spotřebitelské inflace v srpnu na 2,5 % skončilo jen těsně pod prognózou
České národní banky (ČNB) s 2,6 % a výrazně zvýšilo pravděpodobnost, že ČNB na zářijovém zasedání již
potřetí v řadě přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Rovněž pohled na strukturu inflace ukazuje, že do
růstu cen významně přispívá silná domácí poptávka. Celkem jednoznačně se za zářijové zvýšení sazeb
postavili M. Hampl a V. Benda. Druhý jmenovaný navíc uvedl, že očekává, že se vrátíme k průběžnému
mírnému posilování kurzu koruny a to, kdy se tak stane, bude do značné míry záviset na sentimentu
globálního trhu. S postupným posilováním koruny vůči euru počítáme i v případě naší prognózy. Podíl
nezaměstnaných osob, další včera zveřejněná statistika, v srpnu setrval na hodnotě 3,1 %.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna na úvod nového týdne posílila až lehce pod hladinu
22,10 CZK/USD v závěru odpoledne. Na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo obchodování cca 5
– 6 haléřů pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v pondělí pohyboval
v širším okolí hladiny 325 HUF/EUR a obchodování polského zlotého vůči euru se odehrávalo především
v rozmezí 4,31 – 4,32 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru dokázalo euro v úvodu nového týdne vůči dolaru posílit a korigovat
tak ztráty ze závěru minulého týdne. Nejprve však v pondělí ráno na chvíli zamířilo pod hladinu 1,153
USD/EUR. V průběhu dne se však obchodování přesunulo nad hladinu 1,16 USD/EUR. Začátek nového
týdne nebyl příliš zajímavý na statistiky. Klíčovou událostí tohoto týdne v eurozóně bude čtvrteční
zasedání Evropské centrální banky. V USA bude ve druhé polovině týdne zveřejněno hned několik
důležitých statistik (spotřebitelská inflace, maloobchodní tržby) a bude rovněž velmi zajímavé sledovat,
zda v tomto týdnu prezident D. Trump oznámí zavedení cel na dovoz vybraného čínského zboží v celkové
hodnotě 200 mld. USD.

Očekávaná data a události
•
•

Eurozóna: Index ekonomického sentimentu ZEW (září)
USA: Index NFIB optimismu mezi malými podniky (srpen), Velkoobchodní zásoby (červenec) – finální čísla

