Pátek, 14. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,80
22,74
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: Evropská centrální banka na čtvrtečním zasedání oficiálně potvrdila, že v prosinci definitivně
ukončí program nákupu cenných papírů (tzv. APP). Hlavní úroková sazba zůstala beze změny na úrovni 0
%.
Německo: Spotřebitelské ceny v listopadu vzrostly o 0,1 % m/m a 2,3 % r/r.
USA: Ceny vývozu v listopadu vzrostly o 1,8 % r/r a ceny dovozu o 0,7 % r/r. Nové týdenní žádosti o podporu
v nezaměstnanosti v týdnu do 8. prosince vzrostly jen o 206 tis.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruně se ve čtvrtek vůči společné evropské měně dařilo, když během odpoledne posílila až na
25,80 CZK/EUR. Jedná se o nejsilnější hodnoty koruny za posledních pět týdnů. Včera byl domácí
makroekonomický kalendář prázdný, avšak dnes bude zveřejněna říjnová platební bilance.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve čtvrtek mírně oslabila a ke konci odpoledne se
obchodovalo několik haléřů nad hladinou 22,70 CZK/USD. Zisky si naopak koruna ve čtvrtek připsala na
měnovém páru s polským zlotým, kde se kurz opět přiblížil těsně nad hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint ve čtvrtek vůči euru pohyboval
v širším okolí hladiny 323 HUF/EUR. Polský zlotý vůči euru mírně oslabil, když převažovaly obchody těsně
nad hladinou 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se ve čtvrtek dopoledne obchodovalo především v rozmezí 1,137 –
1,139 USD/EUR, avšak v průběhu odpoledne po zasedání Evropské centrální banky (ECB) euro zamířilo
pod hladinu 1,135 USD/EUR. ECB na včerejším zasedání oficiálně potvrdila, že v prosinci definitivně ukončí
program nákupu cenných papírů (tzv. APP). V příštím roce však bude ECB pokračovat v reinvesticích
výnosů z cenných papírů zakoupených v rámci programu APP. I nadále platí, že první zvýšení úrokových
sazeb nelze očekávat dříve než ve druhé polovině příštího roku. ECB rovněž zveřejnila novou
makroekonomickou prognózu, ve které počítá pro rok 2019 s nižším růstem HDP (1,7 % místo předchozích
1,8 %) a nižším růstem spotřebitelské inflace (1,6 % místo předchozích 1,7 %).

Očekávaná data a události
•
•
•
•
•

ČR: Běžný účet platební bilance (říjen)
Eurozóna: Kompozitní index PMI (prosinec) – předběžný odhad
Německo: Kompozitní index PMI (prosinec) – předběžný odhad
Polsko: Index spotřebitelských cen (listopad), Běžný účet platební bilance (říjen)
USA: Maloobchodní tržby (listopad), Průmyslová produkce (listopad), Kompozitní index PMI (prosinec) –
předběžný odhad

