Pondělí, 14. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,57
22,28
5,96

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: Maloobchodní tržby v listopadu vzrostly o 1,4 % m/m a 5,0 % r/r. Hrubý domácí produkt za 3. čtvrtletí
loňského roku byl potvrzen na 0,6 % k/k a 2,4 % r/r.
USA: Spotřebitelské ceny v prosinci poklesly o 0,1 % m/m a vzrostly o 1,9 % r/r a po vyloučení volatilních
cen potravin a pohonných hmot jádrová inflace vzrostla o 0,2 % m/m a 2,2 % r/r. Průměrné reálné
hodinové výdělky v prosinci vzrostly o 1,1 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v pátek dopoledne mírně oslabila, avšak v odpoledních hodinách dopolední
ztráty smazala a týden zavírala lehce pod hladinou 25,60 CZK/EUR. Český statistický úřad (ČSÚ) na závěr
týdne zveřejnil další sadu dat z domácí ekonomiky. Listopadové maloobchodní tržby byly až překvapivě
silné, když se dobře prodávalo jak potravinářské, tak především nepotravinářské zboží s neutuchajícím
boomem internetových prodejců. Pokud prosincový maloobchod vyloženě nezklame, tak lze počítat
s velmi solidním růstem spotřeby domácností ve 4. čtvrtletí loňského roku. ČSÚ zároveň potvrdil čísla o
hospodářském růstu ve 3. čtvrtletí. K měnové politice se vyjádřil člen bankovní rady ČNB O. Dědek, který
souhlasí, že další zvyšovaní sazeb je pravděpodobné. Je podle něj však potřeba zhodnotit všechna rizika,
tak aby přehnané zvýšení úrokových sazeb nepoškodilo českou ekonomiku.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pátek kopírovala vývoj na eurodolaru a odpoledne
oslabila k úrovni 22,30 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým i nadále pokračovalo obchodování
několik haléřů pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v pátek pohyboval
mezi hladinami 321–322 HUF/EUR a v případě polského zlotého převažovaly obchody pod hladinou 4,30
PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v pátek vyčkávalo na odpolední statistiky z USA. S úderem 15
hodiny začalo euru prudce oslabovat a obchodování se rychle přeneslo pod hladinu 1,15 USD/EUR. Stále
znepokojivější je situace kolem vývoje platební neschopnosti federální vlády v USA, která k pátku trvala
již 22 dnů a je nejdelší v historii. Navíc to nevypadá na brzké nalezení kompromisu s demokraty. Podle J.
Powella (Fed) by mohlo mít prodlužování tohoto stavu negativní dopad na americkou ekonomiku.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Běžný účet platební bilance (listopad)
Eurozóna: Průmyslová produkce (listopad)
Polsko: Index spotřebitelských cen – jádrová složka (prosinec), Běžný účet platební bilance (listopad)

