Úterý, 15. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,56
22,29
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: Běžný účet platební bilance v listopadu vykázal přebytek ve výši 8,7 mld. korun. Sektor vládních
institucí ve 3. čtvrtletí hospodařil s přebytkem 21,0 mld. korun a míra jeho zadlužení poklesla na 33,9
% v relaci k HDP.
Eurozóna: Průmyslová produkce v listopadu poklesla o 1,7 % m/m a 3,3 % r/r.
Polsko: Běžný účet platební bilance v listopadu skončil schodkem ve výši 221 mil. eur.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se vůči euru v úvodu nového týdne pohybovala v rozmezí několika haléřů pod
hladinou 25,60 CZK/EUR. Běžný účet platební bilance v listopadu vykázal solidní přebytek ve výši 8,7
mld. korun, k čemuž významnou měrou přispěl listopadový zahraniční obchod se zbožím a službami
(kladné saldo ve výši 36,7 mld. korun), který dokázal eliminovat tradičně negativní bilanci primárních
důchodů a její klíčovou složku dividendy (v listopadu byl odliv dividend ve výši 17,8 mld. korun).
Přebytkový zůstane běžný účet platební bilance i za celý loňský rok (odhad 32 mld. korun), i když
tento přebytek nebude tak výrazný jako byl v roce 2017.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna v úvodu nového týdne pohybovala v okolí
úrovně 22,30 CZK/USD a na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo obchodování pod hranicí
6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v pondělí i nadále
pohyboval především uprostřed pásma 321–322 HUF/EUR, zatímco polský zlotý v odpoledních
hodinách posílil k úrovni 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v úvodu nového týdne obchodovalo v úzkém pásmu 1,145 –
1,148 USD/EUR. V eurozóně byla včera zveřejněna slabá průmyslová produkce za listopad a velmi
slabý výsledek německého průmyslu zároveň zvyšuje šanci, že se německá ekonomika ve 4. čtvrtletí
dostala do technické hospodářské recese (mezikvartální pokles HDP ve dvou po sobě jdoucích
čtvrtletích). Dnes bude zveřejněn předběžný odhad německého HDP za loňský rok.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

Eurozóna: Obchodní bilance (listopad), Projev M. Draghi – výroční zpráva (Evropská centrální banka)
Německo: Hrubý domácí produkt (2018) – předběžný odhad
Velká Británie: Hlasování o dohodě o brexitu
USA: Index výrobní aktivity z okolí New Yorku (leden), Index cen průmyslových výrobců (prosinec),
projevy centrálních bankéřů (Fed)

