Úterý, 16. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,82
22,28
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
•
•
•

ČR: Běžný účet platební bilance skončil v srpnu schodkem ve výši 6,97 mld. korun.
Polsko: Spotřebitelské ceny v září vzrostly o 0,2 % m/m a 1,9 % r/r. Běžný účet platební bilance v srpnu
skončil schodkem ve výši 549 mil. eur.
USA: Maloobchodní tržby v září vzrostly o 0,1 % m/m, když tzv. maloobchodní tržby v kontrolní skupině
vzrostly o 0,5 % m/m. Podnikové zásoby se v srpnu zvýšily o 0,5 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v úvodu nového týdne mírně oslabila a zamířila nad hladinu 25,80 CZK/EUR
v závěru pondělního odpoledne. Česká národní banka (ČNB) zveřejnila srpnový výsledek běžného účtu
platební bilance se schodkem 6,9 mld. korun, když přebytek bilance zboží a služeb (23,4 mld. korun)
nedokázal plně kompenzovat odliv dividend v souhrnné částce 25,3 mld. korun. Kromě toho ČNB
zveřejnila i čtvrtletní šetření úvěrových podmínek bankovního sektoru, ze kterého vyplývá, že banky ve 3.
čtvrtletí dále zpřísnily úvěrové standardy u úvěrů na bydlení, zatímco v případě úvěru nefinančním
podnikům ponechaly úvěrové standardy nezměněné. Banky dále očekávají pokles poptávky po úvěrech
na bydlení, neměnnou poptávku po úvěrech na spotřebu a mírně zvýšenou poptávku po podnikových
úvěrech.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úvodu týdne mírně posílila a obchodování se
přesunulo pod hladinu 22,30 CZK/USD. Na měnovém páru koruny s polským zlotým česká měna mírně
oslabila a obchodování během dne probíhalo na horní straně hladiny 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se v úvodu týdne dařilo maďarskému forintu, který
vůči euru posílil až pod hladinu 323 HUF/EUR v závěru odpoledne. Na úvod týdne se dařilo i polskému
zlotému, který těžil z oznámení agentury Standard & Poor's o zvýšení ratingu Polsku na stupeň A- z BBB+.
Zlotý se tak v pondělí pohyboval především v rozmezí 4,29 – 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém se v úvodu týdne dařilo euru, které se zkraje pondělního odpoledne
přiblížilo úrovni 1,16 USD/EUR, a to i s ohledem na slabší statistiku maloobchodu z USA. Zatímco nejistota
kolem italských vládních financí v posledních měsících výrazně zvýšila výnosy italských státních dluhopisů,
tak Portugalsku, které bylo v roce 2011 nuceno přijmout finanční pomoc od EU a MMF, agentura Moody´s
zvýšila v závěru minulého týdne rating zpět do tzv. investičního pásma.

Očekávaná data a události
•
•
•

•

ČR: Indexy cen vývozu a dovozu (srpen), Indexy cen výrobců (září)
Eurozóna: Obchodní bilance (srpen), Index ekonomického sentimentu ZEW (říjen)
Polsko: Vývoj mezd a zaměstnanosti v soukromém sektoru (září), Index spotřebitelských cen – jádrový
(září)
USA: Průmyslová produkce (září), Index vývoje na trhu nemovitostí NAHB (říjen)

