Středa, 12. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,85
22,83
6,01

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: Index ekonomického sentimentu ZEW v prosinci mírně vzrostl na -21 bodů z listopadových
-22 bodů.
USA: Index optimismu mezi malými podniky NFIB v listopadu poklesl na 104,8 z říjnových 107,4 bodu,
Ceny průmyslových výrobců v listopadu vzrostly o 0,1 % m/m a o 2,5 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se vůči euru v úterý i nadále pohybovala pod hladinou 25,90 CZK/EUR, když
převládalo obchodování kolem úrovně 25,85. Po předchozích dnech, které byly nabity domácími
makroekonomickými statistikami, v úterý žádná makrodata zveřejněna nebyla. Statistiky, které byly
publikovány v minulém a na začátku tohoto týdne, lze v souhrnu označit za velmi solidní. To se týká
především říjnových čísel z průmyslu s důrazem na nové zakázky (12,3 % r/r), maloobchod a
stavebnictví. S ohledem na hospodářský vývoj u našeho největšího obchodního partnera (Německo)
a v eurozóně však zůstává pomalejší růst HDP v ČR pro závěr letošního a první polovinu příštího roku
přeci jen tím nejpravděpodobnějším scénářem.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý během odpoledne oslabila až nad
hladinu 22,80 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo pozvolné posilování
koruny až těsně nad hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint v úterý vůči euru mírně
oslabil, když převládalo obchodování kolem hladiny 323,50 HUF/EUR. Ztráty si vůči euru připsal i
polský zlotý, který ke konci odpoledne zamířil nad hladinu 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru v úterý pokračovalo oslabování eura. V odpoledních hodinách
euro sestoupilo až těsně nad hladinu 1,13 USD/EUR. Protesty ve Francii vyústily v daňové ústupky
francouzského prezidenta E. Macrona, které budou mít dopad na vyšší schodek rozpočtu pro rok
2019. Toho obratem využil italský politik L. Di Maio, podle kterého by tak měla Francie čelit ze strany
EU stejným sankcím za porušení rozpočtových pravidel jako Itálie. Současné protesty ve Francii tak
mohou být výsledně zatěžkávací zkouškou pro nastavení a vynutitelnost fiskálních pravidel uvnitř
eurozóny.

Očekávaná data a události
•
•

Eurozóna: Průmyslová produkce (říjen)
USA: Index spotřebitelských cen (listopad), Průměrné reálné hodinové výdělky (listopad), Federální
rozpočet (listopad)

