Pátek, 12. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,83
22,34
5,99

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
•

•

Eurozóna: Ze zápisu ze zářiového zasedání ECB vyplynulo, že představitelé ECB mají obavy ohledně
napětí v globálních obchodních vztazích, které by dle jejich slov mohly vést k dalšímu zpomalování
hospodářského růstu. V rámci měnového výboru bylo diskutováno, zda je zapotřebí upravit
hodnocení rizik pro hospodářský růst v eurozóně, nicméně výbor dospěl k závěru, že ekonomika
eurozóny vykazuje značnou odolnost, a že rizika zůstávají vyvážená.
USA: Index spotřebitelských cen v září +0,1 % m/m a +2,3 % r/r. Nové žádosti o podporu
v nezaměstnanosti v uplynulém týdnu: 214 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•
•

•
•

EURCZK: Koruna včera vůči euru posílila a v závěru odpoledne se pohybovala u hladiny 25,83
CZK/EUR. V průběhu dne nebyla zveřejněna žádná nová významnější makrodata z české ekonomiky.
USDCZK & PLNCZK: Koruna na měnovém páru s americkým dolarem v reakci na děni na eurodolaru
posilovala a po 14. hodině dosáhla k úrovni 22,27 CZK/USD. Do konce obchodní seance tyto zisky
částečně korigovala a uzavřela na 22,34 CZK/USD. Vůči zlotému koruna vykázala pohyby na obě
strany a kolem 17. hodiny se kotovala na 5,99 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint vůči euru posiloval a do závěru odpoledne si polepšil k hladině
324,7 HUF/EUR. Zisky si připsal i polský zlotý, který si do pozdního odpoledne přilepšil k 4,309
PLN/EUR.
EURUSD: Euro vůči americkému dolaru posilovalo a do konce evropské seance se kurz eurodolaru
posunul k 1,157 USD/EUR. Z nových makrodat včera připoutala pozornost zejména zářijová inflace v
americké ekonomice, která mírně zaostala za očekáváními a vykázala na meziměsíční i meziroční bázi
nižší dynamiku, než v srpnu. Zásadním ukazatelem pro Fed je jádrová inflace, a ta v září dosáhla
v meziročním srovnání 2,2 %, a byla tak bezpečně nad 2 % inflačním cílem Fedu. Výsledek inflace
podle našeho názoru neovlivní plán Fedu zvýšit úrokové sazby na prosincovém zasedání – bude se
jednat již o čtvrté zvýšení sazeb v tomto roce. Záměr Fedu nadále zvyšovat sazby nejspíše nezmění
ani nedávná ostrá kritika ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa.

Očekávaná data a události
•
•
•

Německo: Index spotřebitelských cen (září)
Eurozóna: Průmyslová produkce (srpen)
USA: Spotřebitelská důvěra podle Univerzity Michigan (říjen)

