Čtvrtek, 13. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,84
22,74
6,02

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: Průmyslová produkce v říjnu vzrostla o 0,2 % m/m, respektive o 1,2 % r/r.
USA: Spotřebitelská inflace v listopadu sice zpomalila na 2,2 % r/r z říjnových 2,5 % r/r, avšak jádrová
složka inflace zrychlila na 2,2 % r/r z říjnových 2,1 % r/r. Průměrné reálné hodinové výdělky v listopadu
vzrostly o 0,8 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se v tomto týdnu zatím pohybuje pod hladinou 25,90 CZK/EUR a středa nebyla
výjimkou. Včera nebyla zveřejněna žádná domácí makroekonomická data. Za pozornost stála zpráva,
že Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové
datum vstupu do eurozóny. Vyplynulo to z každoročního materiálu těchto institucí o vyhodnocení
plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu v odpoledních hodinách posílila a
zamířila pod hladinu 22,80 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo obchodování
těsně nad hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint ve středu vůči euru posílil a
v závěru odpoledne testoval hladinu 323 HUF/EUR. Obchodování polského zlotého vůči euru se ve
středu odpoledne přesunulo z dopoledních 4,30 těsně nad 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru ve středu již nepokračovalo oslabování eura a společná
evropská měna naopak dokázala část předchozích ztrát smazat. V závěru odpoledne se kurz nacházel
v blízkosti hladiny 1,137 USD/EUR. Dnešek nabídne dvě důležité události – zasedání Evropské
centrální banky (ECB), na kterém bude oznámeno definitivní ukončení programu nákupu cenných
papírů (APP) k závěru letošního roku. Druhou událostí bude summit EU, který měl být původně
důležitým bodem na cestě k odchodu Velké Británie z EU. Vzhledem ke skutečnosti, že hlasování o
opuštění Velké Británie z EU však proběhne až v lednu, tak je otázkou, zda summit něco nového na
tomto poli přinese.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Zasedání Evropské centrální banky, Summit EU
Německo: Index spotřebitelských cen (listopad)
USA: Index vývozních a dovozních cen (listopad), Nové týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti
(do 8. prosince)

