Středa, 19. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,73
22,64
6,00

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,84
25,82
25,80
25,78
25,76
25,74
25,72

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
•
•
•
•

Německo: Index podnikatelského klimatu Ifo v prosinci poklesl na 101 z listopadových 102 bodů.
Maďarsko: Tamní centrální banka (MNB) ponechala hlavní úrokovou sazbu na hodnotě 0,90 %.
Polsko: Průměrná mzda v soukromém sektoru v listopadu vzrostla o 7,7 % r/r a zaměstnanost o 3,0 % r/.
USA: Zahájené stavby domů v listopadu vzrostly o 3,2 % m/m a vydaná stavební povolení o 5,0 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna před blížícím se zasedáním České národní banky (ČNB) v úterý vůči euru opět mírně
posílila a ke konci odpoledne se nacházela již těsně nad hladinou 25,70 CZK/EUR. Včera nebyla zveřejněna
žádná významnější data z české ekonomiky a stejně tomu tak bude i dnes. Klíčovou událostí týdne a
zároveň i závěru letošního roku bude jednoznačně čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru si koruna v úterý připsala další zisky a během odpoledne se
nacházela až na hladině 22,60 CZK/USD. Koruna posilovala i vůči polskému zlotému a obchodování se
přeneslo na horní stranu hladiny 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn v úterý maďarský forint vůči euru posílil a zamířil
pod hladinu 323 HUF/EUR. K posílení forintu pomohlo zasedání tamní centrální banky (MNB). MNB sice
ponechala úrokové sazby beze změny, avšak ze zápisu vynechala větu o potřebě udržovat uvolněné
měnové podmínky. To lze interpretovat jako pozvolnou přípravu na ukončení uvolněné měnové politiky
a zvýšení sazeb v roce 2019. Na měnovém páru polského zlotého vůči euru probíhalo obchodování
především v rozmezí 4,283 – 4,288 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v úterý dopoledne vůči dolaru posílilo až na 1,14 USD/EUR,
avšak během odpoledne většinu zisků odevzdalo. Během dneška se pravděpodobně větších pohybů
nedočkáme, a to s ohledem na večerní (z našeho pohledu) zasedí Americké centrální banky (Fed). Po 20.
hodině lze však očekávat s ohledem na Fed vysokou volatilitu na všech měnových párech s USD. Fed téměř
s jistou zvýší hlavní úrokovou sazbu o 0,25 p.b. do rozmezí 2,25 – 2,50 %. Zvýšení sazeb je však trhem
započteno a z pohledu dalšího směřování dolaru bude klíčové jak rychlé či pomalé zvyšování sazeb bude
Fedem signalizováno na rok 2019 a zda je reálné trojí zvýšení sazeb až do rozmezí 3 – 3,25 %, což je
hodnota vycházející z tzv. mediánového odhadu ze září.

Očekávaná data a události
•
•
•

Německo: Index cen průmyslových výrobců (listopad)
Polsko: Průmyslová produkce, Index cen průmyslových výrobců (listopad)
USA: Zasedání Americké centrální banky (Fed), Prodeje starších domů (listopad)

