Čtvrtek, 20. září 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,50
21,85
5,95

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,50
25,48
25,46
25,44
25,42
25,40

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: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2019 s plánovaným schodkem 40 mld. Kč. Česká
národní banka (ČNB) oznámila, že měnového zasedání naplánovaného na 26. září se zúčastní všech
7 členů bankovní rady.
Polsko: Průmyslová produkce v srpnu +5 % r/r. Ceny průmyslových producentů v srpnu +3 % r/r.
Eurozóna: Běžný účet platební bilance v červenci v přebytku 31,9 mld. EUR.
USA: Nově zahájené stavby domů v srpnu: 1282 tisíc. Běžný účet platební bilance ve 2. kvartále
v deficitu 101,5 mld. USD. Žádosti o hypotéku podle MBA v uplynulém týdnu +1,6 % t/t. Stavební
povolenky v srpnu: 1229 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•

•

EURCZK: V průběhu dopoledne panovalo na trhu bezvětří a koruna se pohybovala do strany převážně
v těsné blízkosti hranice 25,43 CZK/EUR. Odpoledne pak čelila prodejním tlakům, které ji do konce
obchodních hodin vynesly k 25,50 CZK/EUR. Přes den nebyla zveřejněna žádná důležitější makrodata
z české ekonomiky. Nejbližší klíčová makroekonomická událost bude až zářiové zasedání bankovní
rady ČNB, které se uskuteční příští středu.
USDCZK & PLNCZK: Domácí měna na měnovém páru s americkým dolarem v první polovině dne
zamířila k silnějším hodnotám a podařilo se jí podívat se k 21,72 CZK/USD. Tyto zisky si však dlouho
neudržela a do závěru odpoledne se přesunula do červených čísel. Kolem 17. hodiny se kotovala na
21,85 CZK/USD. Podobný scénář se odehrál i na páru koruna ke zlotému, kde domácí měna uzavřela
na úrovni 5,95 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se včera dařilo maďarskému forintu, který si
v průběhu dne připsal menší zisky a obchodní seanci ukončil na 323,1 HUF/EUR. Polský zlotý vůči
euru nejdříve slábl a kolem 13. hodiny dosáhl téměř na hranici 4,30 PLN/EUR. Během odpoledne se
pak vracel k 4,287 PLN/EUR.
EURUSD: Vývoj na hlavním měnovém páru byl relativně volatilní a došlo k výraznějším pohybům na
obě strany. Na konci evropské seance se kurz eurodolaru pohyboval na 1,168 USD/EUR. Nová data
z americké ekonomiky dopadla smíšeně a neměla na dění na trhu nijak podstatný vliv.

Očekávaná data a události
•
•
•

Polsko: Zápis z posledního zasedání centrální banky NBP, Maloobchodní prodeje (srpen)
Eurozóna: Projev člena ECB (Praeta)
USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden), Prodeje existujících domů (srpen),
Philadelphský Fed index (září)

