Čtvrtek, 13. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,56
21,95
5,926

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,75
25,70
25,65
25,60
25,55
25,50

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: Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že dvojí zvýšení úrokových sazeb ještě do konce tohoto roku vidí
jako "silný scénář, a že zvýšení sazeb na měnovém zasedání v září je mu "dost blízké". Dle jeho slov
je proti zvýšení málo argumentů.
Eurozóna: Průmyslová produkce v červenci -0,8 % m/m a -0,1 % r/r.
USA: Index cen výrobců v srpnu -0,1 % m/m a +2,8 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna si včera vůči euru připsala několik haléřů k dobru a v pozdních odpoledních hodinách
se kotovala u hladiny 25,56 CZK/EUR. V průběhu dne sice nebyla zveřejněna žádná nová data z české
ekonomiky, nicméně holubičí vyjádření guvernéra ČNB J. Rusnoka určitě pomohla sentimentu na trhu
ve prospěch koruny.
USDCZK & PLNCZK: Na měnovém páru s americkým dolarem koruna posilovala a do pozdního
odpoledne si polepšila k hladině 21,95 CZK/USD. Obdobně se jí dařilo i vůči polskému zlotému, kde
posilovala k 5,926 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny měly včera tendenci ztrácet. Maďarský forint se vůči
euru v průběhu dne vyšplhal k 326,1 HUF/EUR a později se vracel k 325,1 HUF/EUR. Polský zlotý
během odpoledne slábl do blízkosti 4,315 PLN/EUR, do konce obchodní seance tyto ztráty však
anuloval a uzavřel na 4,303 PLN/EUR.
EURUSD: Euro vůči americkému dolaru posilovalo a na konci evropské seance dosáhlo k hranici 1,164
USD/EUR. Nová ekonomická data ať už z eurozóny nebo z USA se do vývoje na trhu příliš nepromítala.
Ve večerních hodinách byla zveřejněna Béžová kniha Fedu, ve které byla pozornost opět zaměřena
na obavy amerických podniků vůči obchodním sankcím, nicméně podniky zároveň vyjádřily pozitivní
očekávání ohledně vývoje americké ekonomiky minimálně v krátkodobém výhledu. Dnes se
uskuteční zasedání Evropské centrální banky (ECB), od kterého se ale nejspíše nedočkáme žádných
novinek nebo změn v měnové politice. Poslední výsledky inflace totiž potvrzují, že ECB momentálně
nemá důvod měnit plány, které si v rámci své politiky vytyčila pro několik příštích čtvrtletí.

Očekávaná data a události
•
•
•
•
•

ČR: Běžný účet platební bilance (červenec)
Polsko: Běžný účet platební bilance (červenec)
Německo: Index spotřebitelských cen (srpen)
Eurozóna: Zasedání Evropské centrální banky (ECB)
USA: Index spotřebitelských cen (srpen), Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden)

