Čtvrtek, 18. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,85
22,47
6,025

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: Z údajů Fincentra Hypoindexu vyplynulo, že průměrná úroková sazba hypoték v září stoupla na
2,57 % ze srpnových 2,53 %. Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) O. Dědek uvedl, že vnější
rizika by si mohla žádat graduálnější utahování měnové politiky, a že pomalejší tempo zvyšování
úrokových sazeb neohrožuje naplnění inflačního cíle. Dle Dědka je normalizace měnové politiky v
pořádku, debatovat by se však mělo o jeho tempu.
Polsko: Průmyslová produkce v září +2,8 % r/r. Ceny průmyslových producentů v září +2,9 % r/r.
Eurozóna: Harmonizovaná inflace v září +0,5 % m/m a +2,1 % r/r.
USA: Žádosti o hypotéku podle MBA v uplynulém týdnu: -7,1 % t/t. Nově zahájené stavby domů v září:
1201 tisíc. Stavební povolenky v září: 1241 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruna k euru jsme sice byli svědky pohybů na obě strany, nicméně
k žádným významnějším výkyvům během dne nedošlo. Obchodování probíhalo především v rozmezí
25,82 – 25,86 CZK/EUR a v pozdního odpoledních hodinách se kurz kotoval u 25,85 CZK/EUR.
Vyjádření O. Dědka z ČNB se do dění na trhu nijak znatelně nepromítlo a k nízké volatilitě přispěl i
fakt, že ekonomický kalendář s daty z domácí ekonomiky nenabídl žádné novinky.
USDCZK & PLNCZK: Koruna si vůči americkému dolaru připsala ztráty a do konce obchodní seance
oslabila k hladině 22,47 CZK/USD. Na páru se zlotým se domácí měně dařilo a po 13. hodině dosáhla
k 6,017 CZK/PLN. V závěru odpoledne pak ale zisky korigovala a uzavřela na 6,025 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint během dopoledne slábl k 322,7 HUF/EUR, odpoledne se pak
vrátil k zpět k hodnotám z rána, tedy k hranici 322 HUF/EUR. Obdobného scénáře jsme byli svědky u
zlotého, který vůči euru zprvu oslabil k 4,295 PLN/EUR, aby se posléze vrátil k 4,288 PLN/EUR.
EURUSD: Na eurodolaru se včera dostal do vedení americký dolar, který si do konce evropské seance
polepšil k hladině 1,153 USD/EUR. Odpoledne byla zveřejněna zpráva, podle které americký
prezident Donald Trump vyzval členy svého kabinetu ke snížení výdajů v rámci jejich rozpočtů o 5 %.
Ve večerních hodinách pak byl zveřejněn zápis z posledního zasedání americké centrální banky (Fed),
ze kterého vyplynulo, že představitelé Fedu jsou nadále přesvědčeni, že pokračování postupného
zvyšování úrokových sazeb je nejlepším způsobem, jak zajistit stabilní ekonomický vývoj. Zvyšování
sazeb tak bude podle zápisu pokračovat, a to i navzdory silné kritice ze strany D. Trumpa.

Očekávaná data a události
•
•

Polsko: Maloobchodní prodeje (září)
USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden), Philadelpský Fed index (říjen)

