Čtvrtek, 15. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,99
22,98
6,056

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: Hrubý domácí produkt ve 3. kvartále +0,4 % k/k a +2,3 % r/r.
Německo: Hrubý domácí produkt ve 3. kvartále -0,2 % k/k a +1,1 % r/r.
Polsko: Hrubý domácí produkt ve 3. kvartále +1,7 % k/k a +5,7 % r/r.
Eurozóna: Hrubý domácí produkt ve 3. kvartále +0,2 % k/k a +1,7 % r/r. Průmyslová produkce v září 0,3 % m/m a +0,9 % r/r.
USA: Index spotřebitelských cen v říjnu +0,3 % m/m a +2,5 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna včera atakovala a krátkodobě i překonala hranici 26,00 CZK/EUR. Za oslabením
koruny stál pravděpodobně i výsledek růstu české ekonomiky za 3. kvartál, který zaostal za
očekáváními. Z předběžného výsledku růstu HDP nicméně vyplynulo několik zajímavých informací.
Za prvé hlavním zdrojem růstu HDP zůstává domácí poptávka, respektive spotřeba domácností.
Dominantním přispívatelem k HDP ale přestal být zpracovatelský průmysl, když se ve 3. čtvrtletí více
dařilo stavebnictví, obchodu a dopravě. Za třetí je zřejmé, že česká ekonomika evidentně zpomaluje
a tím pádem dochází k nižšímu růstu produktivity práce. A právě rozevírající se nůžky mezi stále
rychlým růstem mezd a zpomalující produktivitou práce budou hrát v české ekonomice během
nadcházejících čtvrtletí stále významnější roli.
USDCZK & PLNCZK: Koruna na páru s americkým dolarem vystřídala pohyby na obě strany a kolem
17. hodiny se kotovala na 22,98 CZK/USD. Vůči zlotému si mírně pohoršila a uzavřela na 6,056
CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint si nepatrně polepšil a v závěru odpoledne se pohyboval u 322,6
HUF/EUR. Zlotý vůči euru čelil výkyvům na obě strany a ukončil ve ztrátě u 4,298 PLN/EUR.
EURUSD: V první polovině dne americký dolar posiloval vůči euru, kolem poledne se pak kurz
eurodolaru obrátil a evropskou seanci nakonec završilo se ziskem euro u hladiny 1,132 USD/EUR. Co
se týče nových makodat, tak růst ekonomiky eurozóny za 3. kvartál dopadl v souladu s očekáváními
a průmyslová produkce za září očekávání lehce překonala. Americká inflace v říjnu vykázala výsledek,
který byl shodný s predikcemi. Žádné výraznější překvapení se tedy nekonalo.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Obchodní bilance (září), Projev člena ECB (Praet, Coeuré)
Polsko: Inflace bez cen potravin a energií (říjen)
USA: Maloobchodní prodeje (říjen), Newyorský Fed index (listopad), Ceny dováženého zboží (říjen),
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden), Philadelphský Fed index (listopad)

