Středa, 16. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,56
22,34
5,95

Predikce
1 – 5 dnů
ů 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: V zahraničním obchodu v listopadu export vzrostl o 1,9 % r/r a import o 4,7 % r/r při kladné
obchodní bilanci ve výši 19 mld. eur.
Německo: Hrubý domácí produkt podle předběžného odhadu v loňském roce vzrostl o 1,5 % r/r.
Velká Británie: Dolní sněmovna britského parlamentu podle předpokladu odmítla dohodu o brexitu.
USA: Index výrobní aktivity
ity z okolí New Yorku v lednu poklesl na 3,9 z prosincových 11,5 bodu. Ceny
průmyslových výrobců v prosinci
prosin poklesly o 0,2 % m/m a vzrostly o 2,5 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•
•
•
•

EURCZK: Koruna se vůči euru i v úterý pohybovala především několik haléřů pod hladinou 25,60
CZK/EUR. Včera nebyla zveřejněna žádná významnější domácí makroekonomická data a slova V. Bendy
z bankovní rady ČNB se do kurzu
kurz koruny rovněž nijak nepromítla.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru včera koruna prohloubila pondělní ztráty
z
s obchodováním
nad hladinou 22,30 CZK/USD. Na
N měnovém páru s polským zlotým bez významnějších změn,
změn když
obchodování setrvává pod hranicí
ranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylý
bylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru oslabil a zamířil nad
hladinu 323 HUF/EUR těsně pod své letošní minimum. Polský zlotý se vůči euru pohyboval v okolí
hladiny 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru v úterý euro vůči dolaru oslabilo pod hladinu 1,145 USD/EUR.
USD/EUR
Německá ekonomika v loňském roce zpomalila na 1,5 %, což je nejslabší růst za posledních pět let.
Pozitivní na předběžných datech o HDP je fakt, že ve 4. čtvrtletí HDP podle všeho mírně vzrostl a
nenaplnily se tak předpoklady technické recese. Dalším pozitivem
pozitivem je to, že růst německé ekonomiky byl
loni založen na silné domácí poptávce, která by měla přetrvávat i v letošním roce a německá vláda má
navíc dostatek možností stimulovat ekonomiku fiskální expanzí (přebytek financí veřejného sektoru se
loni zvýšill na 1,7 % HDP a navíc investoři Německu platí za to, aby si mohli koupit německý dluh –
německé dluhopisy nabízejí záporný výnos až do splatnosti 8 let). Negativem horšího německého HDP je
to,, že za ním stálo téměř výlučně oslabení zahraniční poptávky a v tomto směru pro letošek bohužel se
zlepšením počítat příliš nelze.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Ceny průmyslových výrobců (prosinec), Index cen vývozu a dovozu (listopad)
Německo: Index spotřebitelských cen (prosinec)
Polsko: Index spotřebitelských cen – jádrová složka (prosinec)
USA: Maloobchodní
aloobchodní tržby (prosinec), Indexy cen vývozu a dovozu (prosinec), Béžová kniha Americké
centrální banky (Fed)

