Úterý, 18. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,46
21,78
5,92

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: Ceny v průmyslu v srpnu vzrostly o 0,1 % m/m a o 3,3 % r/r. V zahraničním obchodu v červenci ve
srovnání s červnem vývozní ceny vzrostly o 0,4 % a dovozní o 0,6 %. V meziročním srovnání vývozní ceny
vzrostly o 1,8 % a dovozní ceny o 2,5 %.
Eurozóna: Spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly o 0,2 % m/m a 2,0 % r/r, když jádrová složka spotřebitelské
inflace vzrostla o 1,0 % r/r.
USA: Index aktivity ve zpracovatelském průmyslu z okolí New Yorku v září poklesl na 19 ze srpnových 25,6
bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se vůči euru na začátku nového týdne pohybovala bez významnějších změn několik
haléřů pod hladinou 25,50 CZK/EUR. Ráno zveřejněné cenové statistky (ceny výrobců a ceny v zahraničním
obchodu) se do kurzu koruny nijak nepromítly. Zajímavou statistiku nabídl i eurostat v podobě míry
neobsazenosti pracovních míst – ČR je s 5,4 % v EU suverénně zemí s nejvyšší mírou neobsazených
pracovních míst, když tento ukazatel je počítán jako podíl neobsazených pracovních míst (čitatel) a počet
neobsazených a obsazených pracovních míst (jmenovatel). V případě, že vydrží pozitivní sentiment na
rychle se rozvíjejících trzích může koruna v průběhu týdne vůči euru dále posílit a zamířit hlouběji pod
hladinu 25,50 CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna na začátku nového týdne posílila a během odpoledne
zamířila pod hladinu 21,80 CZK/USD. Hlavním hýbatelem pohybů byl vývoj na eurodolaru. Vůči polskému
zlotému se koruna v pondělí pohybovala těsně nad hladinou 5,90 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru zkraje týdne mírně posílil
a během odpoledne se pohyboval pod hladinou 325 HUF/EUR. Dařilo se i polskému zlotému, který vůči
euru v pondělí odpoledne zamířil pod úroveň 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v úvodu nového týdne téměř vymazalo páteční ztráty a
obchodování se vrátilo těsně pod úroveň 1,17 USD/EUR. Pondělní obchodování nebylo významněji
zatíženo makroekonomickými statistikami, když v eurozóně byla potvrzena srpnová spotřebitelská inflace
na 2,0 % a pokles průmyslové aktivity z okolí New Yorku má přeci jen nižší význam s ohledem na nízký
podíl průmyslu v tomto městě a přilehlém okolí. Při pohledu na graf EURUSD je poměrně pravděpodobné,
že dnes bude minimálně otestována hladina 1,173 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Projev M. Draghiho v Berlíně (ECB)
Polsko: Vývoj mezd a zaměstnanosti v soukromém sektoru (srpen)
USA: Index vývoje situace na trhu nemovitostí NAHB (září)

