Čtvrtek, 20. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,76
22,55
6,01

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
•
•

•

Německo: Ceny průmyslových výrobců v listopadu vzrostly o 0,1 % m/m a 3,3 % r/r.
Polsko: Průmyslová produkce v listopadu zpomalila na 4,7 % r/r ze říjnových 7,4 % r/r. Ceny průmyslových
výrobců v listopadu zpomalily na 2,7 % r/r ze říjnových 3,2 % r/r.
USA: Americká centrální banka (Fed) zvýšila hlavní úrokovou sazbu o 0,25 p.b. do rozmezí 2,25 – 2,50 %. Prodeje
starších domů v listopadu vzrostly o 1,9 % m/m na 5,32 mil. v přepočtu na celý rok.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna ve středu vůči euru sice mírně oslabila, avšak obchodování se udrželo pod hladinou 25,80
CZK/EUR. Klíčovou makroekonomickou událostí tohoto týdne a zároveň i závěru letošního roku bude zasedání
bankovní rady České národní banky (ČNB). ČNB ke zvýšení úrokových sazeb tentokráte nepřistoupí. Hlavní
úroková sazba, dvoutýdenní repo, tak setrvá na hodnotě 1,75 %. Pro prosincové zvýšení sazeb sice hovoří silné
domácí faktory a slabší kurz koruny, avšak současný politicko-ekonomický vývoj v eurozóně a rychlý růst
domácích sazeb v předchozích měsících jsou silnými argumenty k tomu, aby centrální bankéři vyčkali s dalším
zvýšením až do 1. čtvrtletí příštího roku. Kurz koruny bude dnes od 14:15, kdy obvykle začíná tisková
konference, citlivý na komentář guvernéra J. Rusnoka směrem k výhledu na rok 2019.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu posilovala a během odpoledne se dostala těsně
nad hladinu 22,50 CZK/USD. Po večerním zasedání Fedu však koruna veškeré středeční zisky odevzdala. Na
měnovém páru s polským zlotým koruna mírně oslabila, jinak se však obchodovalo těsně nad hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint ve středu vůči euru udržel pod
hladinou 323 HUF/EUR a obchodování polského zlotého vůči euru probíhalo v rozmezí 4,28 – 4,286 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se ve středu během dne dařilo euru, které posílilo nad hladinu 1,14
USD/EUR. Po večerním zasedání Fedu se však společná evropská měna vrátila pod hladinu 1,14. Pozitivní
zprávou pro euro byla ve středu informace, že Evropská komise dosáhla dohody s Itálii ohledně rozpočtu pro
rok 2019 a nebude tak nutné spouštět disciplinární proceduru pro porušení rozpočtových pravidel. Plánovaný
italský deficit v rámci dohody dosáhne 2,04 % HDP. Americká centrální banka (Fed) ve středu večer podle
předpokladu zvýšila hlavní úrokovou sazbu. Na základě tzv. mediánového odhadu z prosincové prognózy
vychází, že by měl Fed v příštím roce zvyšovat sazby dvakrát o 0,50 p.b. oproti trojímu zvýšení sazeb o 0,75 p.b.,
které vycházelo ze zářijové prognózy.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Zasedání bankovní rady České národní banky
Eurozóna: Běžný účet platební bilance (říjen)
USA: Nové a běžící žádosti o podporu v nezaměstnanosti (do 15., respektive do 8. prosince)

