Středa, 17. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,82
22,30
6,03

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: Vývozní ceny v srpnu vzrostly o 1,6 % r/r a dovozní ceny o 2,9 % r/r. Ceny průmyslových výrobců v září
vzrostly o 0,3 % m/m a 3,2 % r/r.
Eurozóna: Obchodní bilance po sezonním očištění byla v srpnu přebytková ve výši 16,6 mld. eur. Index
ekonomického sentimentu ZEW v říjnu poklesl na -19,4 ze zářijových -7,2 bodu.
Polsko: Mzdy v soukromém sektoru v září vzrostly o 6,7 % r/r a zaměstnanost o 3,2 % r/r.
USA: Průmyslová produkce v září vzrostla o 0,2 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•

•

EURCZK: Koruna se vůči euru v úterý pohybovala především těsně nad hladinou 25,80 CZK/EUR. Zářijový
vývoj cen výrobců ukázal na pokračování inflačních tlaků na počátku výrobního řetězce. V září oproti srpnu
vzrostly ceny zemědělských i průmyslových výrobců, ceny stavebních prací i ceny tržních služeb pro
podniky. V meziročním srovnání se nad 3 % inflace pohybovala v průmyslu a ve stavebnictví. Ceny výrobců
tlačí nahoru jak vyšší ceny surovin, materiálů a výrobků, tak i růst mezd v domácí ekonomice.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý odpoledne posílila a zamířila pod hladinu
22,30 CZK/USD. Výraznější zisky si však česká měna připsat nedokázala. Obchodování na horní straně
hladiny 6 CZK/PLN a následné ztráty koruny během odpoledne charakterizovaly v úterý vývoj na měnovém
páru koruny s polským zlotým.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru v úterý dále posílil a
v závěru odpoledne se pohyboval lehce pod hladinou 322 HUF/EUR. V úterý vůči euru posílil i polský zlotý,
který v odpoledních hodinách zamířil pod hladinu 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro sice během úterního odpoledne posílilo na 1,162 USD/EUR, ale
euro zisky udržet nedokázalo a velmi rychle se vrátilo pod hladinu 1,16 USD/EUR. Italská vláda schválila
návrh státního rozpočtu pro rok 2019 s plánovaných schodkem 2,4 % k HDP. Výdajové strana rozpočtu
obsahuje např. zavedení základního příjmu pro chudé či snížení věku pro odchod do důchodu. Příjmové
strana rozpočtu je oproti tomu dost neurčitá a počítá s optimistickým růstem HDP v roce 2019. Otázkou
je, jak se k rozpočtu postaví Evropská komise, které se pravděpodobně nebude příliš zamlouvat, protože
odporuje dosažení stabilizace veřejných financí v Itálii. Pokud bude navíc italská vláda na rozpočtu trvat,
tak nelze v brzké době vyloučit další tlak na růst výnosů italských státních dluhopisů a výsledně ani snížení
ratingu Itálii ze strany předních ratingových agentur.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Index spotřebitelských cen (září)
Polsko: Průmyslová produkce (září), Index cen průmyslových výrobců (září)
USA: Zahájené stavby domů (září), Stavební povolení (září), Zápis ze zářijového zasedání FOMC (Fed)

