Pondělí 19. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
26,00
22,80
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: Index cen výrobců v říjnu +0,7 % m/m a +3,9 % r/r.
Eurozóna: Harmonizovaná inflace v říjnu +0,2 % m/m a +2,2 % r/r. Prezident ECB Mario Draghi uvedl,
že ECB stále považuje celková rizika pro výhled růstu ekonomiky eurozóny za všeobecně vyvážená.
Uvedl také, že v prosinci bude ECB v lepší pozici pro plné vyhodnocení rizik pro ekonomický růst a
inflaci. Draghi pak dodal, že pokud by se nadměrně utáhly podmínky v ekonomice eurozóny nebo by
se zhoršil inflační výhled, takové skutečnosti by se následně měly odrazit v úpravě očekáváné budoucí
trajektorie úrokových sazeb.
USA: Využití průmyslových kapacit v říjnu na úrovni 78,4 %. Průmyslová produkce v říjnu +0,1 % m/m.
TIC Flows – čisté dlouhodobé kapitálové toky v září: 30,8 mld. USD. Představitel americké centrální
banky (FED) Richard Clarida uvedl, že úrokové sazby stanovené Fedem se postupně blíží k tzv.
neutrální úrovni, a že vzhledem k signálům ohledně zpomalujícího růstu ekonomiky by rozhodování
Fedu mělo velmi pevně záviset na nově přicházejících makrodatech.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Koruna si k euru během dne připisovala malé zisky a po poledni posílila pod hranici 26
CZK/EUR. V pozdních odpoledních hodinách pak obrátila směr a k této hranici se vrátila. Výrobní
inflace v říjnu zrychlila výrazně více (na +0,7 % m/m a +3,9 % r/r), než s čím počítaly většinové odhady
(+0,2 % m/m a +3,3 % r/r). Výsledek statistiky se však do průběhu obchodování znatelněji nepromítl.
USDCZK & PLNCZK: Vývoj koruny k americkému dolaru byl v první polovině dne poměrně nevýrazný,
později po 14. hodině pak koruna v reakci na dění na eurodolaru nabrala posilující trend a dosáhla až
k 22,76 CZK/USD. Ukončila poté na 22,80 CZK/USD. Obdobného scénáře jsme byli svědky i na páru se
zlotým, kde však domácí měna posilovala již od ranních hodin a po 14. hodině se podívala až k 6,018
CZK/PLN. Obchodní seanci pak završila na 6,03 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Maďarský forint čelil vůči euru mírným výkyvům na obě strany a kolem 17.
hodiny se kotoval na 321,6 HUF/EUR. Polský zlotý oslabil a v závěru odpoledne se kotoval v těsné
blízkosti hranice 4,31 PLN/EUR.
EURUSD: Na eurodolaru došlo po 14. hodině k prudkému posílení eura, kdy společná evropská měna
dosáhla nad hranici 1,14 USD/EUR a v závěru evropské obchodní seance se kotovala na 1,141
USD/EUR. Ke ztrátám dolaru podle všeho přispěla i slova místopředsedy Fedu R. Clarida.

Očekávaná data a události
•
•

Polsko: Průměrná mzda (říjen), Změna zaměstnanosti (říjen)
Eurozóna: Běžný účet platební bilance (září)

