Pátek 16. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
26,02
23,00
6,065

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
•
•
•

Eurozóna: Obchodní bilance v září v přebytku 13,4 mld. EUR.
Polsko: Inflace bez cen potravin a energií v říjnu +0,9 % r/r.
USA: Maloobchodní tržby v říjnu +0,8 % m/m. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti
v uplynulém týdnu: 216 tisíc. Newyorský Fed index v listopadu vzrostl z 21,1 b. na 23,3 b.
Philadelphský Fed index v listopadu poklesl z 22,2 b. na 12,9 b. Podnikové zásoby v září +0,3 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v dopoledních hodinách nepatrně posílila, v druhé polovině dne se pak
vrátila zpět nad hranici 26,00 CZK/EUR. Obchodní seanci ukončila na úrovni 26,02 CZK/EUR.
V průběhu dne nebyla zveřejněna žádná nová významnější data z české ekonomiky. Dnes je v rámci
ekonomického kalendáře na programu říjnová výrobní inflace, která se tradičně do vývoje koruny
nijak výrazně nepromítá a pravděpodobně se do ní nepromítne ani dnes.
USDCZK & PLNCZK: Koruna vůči americkému dolaru vystřídala pohyby na obě strany, když
obchodování probíhalo po většinu dne v rozmezí 22,91 – 23,05 CZK/USD. Kolem 17. hodiny se kurz
koruny kotoval u hranice 23,00 CZK/USD. Koruna vůči polskému zlotému nejdříve posílila k 6,049
CZK/PLN, průběhu dne pak zisky umazala a odpoledne oslabila k 6,065 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé měny středoevropského regionu včera mírně posílily. Polský zlotý vůči
euru si připsal zisky k hladině 4,288 PLN/EUR, maďarský forint si do závěru odpoledne polepšil k 321,8
HUF/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru měl včera v první polovině dne navrch americký dolar, který
dosáhl téměř k hladině 1,128 USD/EUR. V odpoledních hodinách pak ale tyto zisky odevzdával zpět a
do závěru evropské seance se vrátil k 1,134 USD/EUR. Během dne byla zveřejněna řada nových
makrodat, a to především ze Spojených států, kde data dopadla smíšeně. Maloobchodní prodeje v
říjnu i Newyorský Fed index v listopadu překvapily výraznějším nárůstem, Philadelphský Fed index
naopak za očekáváními zaostal. Významně se do vývoje na trhu promítala také zklamání
z vyjednávání okolo Brexitu, která byla vyvolána mimo jiné i rezignací britského ministra pro odchod
z Evropské unie Dominica Raaba.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Index cen výrobců (říjen)
Německo: Projev předsedy Bundesbank (Weidmann)
Eurozóna: Harmonizovaná inflace (říjen)
USA: Využití průmyslových kapacit (říjen), Průmyslová produkce (říjen)

