Pátek, 14. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,52
21,82
5,93

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,70
25,65
25,60
25,55
25,50
25,45

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: Běžný účet platební bilance v červenci v deficitu -0,1 mld. CZK.
Polsko: Běžný účet platební bilance v červenci v deficitu 809 mil. EUR.
Německo: Index spotřebitelských cen v srpnu +0,1 % m/m a +2 % r/r.
Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby beze
změny a potvrdila, že nákup aktiv v současném objemu 30 mld. eur měsíčně bude pokračovat do
konce září, následně 15 mld. eur měsíčně do konce prosince. ECB k tomuto oznámila, že pokud další
příchozí makroekonomická data potvrdí střednědobý výhled pro inflaci, v prosinci by nákupy aktiv
byly definitivně ukončeny.
USA: Index spotřebitelských cen v srpnu +0,2 % m/m a +2,7 % r/r. Nové žádosti o podporu
v nezaměstnanosti v uplynulém týdnu: 204 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•
•
•
•

EURCZK: Koruna si vůči euru připsala další menší zisky a obchodní seanci završila na 25,52 CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Koruna na měnovém páru s americkým dolarem rozšířila předchozí zisky a
ukončila na 21,82 CZK/USD. Domácí měna vůči zlotému nejdříve posilovala k 5,91 CZK/PLN, později
se vrátila k 5,93 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny včera korigovaly ztráty ze středy. Polský zlotý se
v závěru odpoledne kotoval v blízkosti hranice 4,30 PLN/EUR a maďarský forint se v pozdních
odpoledních hodinách pohyboval na 323,9 HUF/EUR.
EURUSD: Euro v reakci na zasedání ECB zamířilo vstříc silnějším hodnotám a po 15. hodině atakovalo
hranici 1,17 USD/EUR. Prezident ECB Mario Draghi vyjádřil přesvědčení, že hrozby obchodních válek
získaly na důležitosti a staly se klíčovým zdrojem nejistoty pro vývoj globální ekonomiky. Rozšíření
krize z Turecka a Argentiny není dle Draghiho slov zásadnějšího charakteru. Podle Draghiho nejistoty
kolem inflačního výhledu ustupují, a prezident ECB věří, že inflace bude postupně konvergovat k cíli.
Co se týče inflačního výhledu, tak ECB potvrdila předchozí výhled inflace na rok 2019 na 1,7 %,
přičemž po zbytek letošního roku bude růst spotřebitelských cen podle prognózy ECB
pravděpodobně pokračovat v současném tempu.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Obchodní bilance (červenec)
Polsko: Inflace bez cen potravin a energií (srpen)
USA: Ceny dováženého zboží (srpen), Maloobchodní prodeje (srpen), Využití průmyslových kapacit
(srpen), Průmyslová produkce (srpen), Spotřebitelská důvěra podle Univerzity Michigan (září)

