Pondělí, 21. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,59
22,51
5,96

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
•
•
•

Eurozóna: Běžný účet platební bilance v listopadu vykázal přebytek ve výši 20,3 mld. eur.
Polsko: Mzdy v podnikatelském sektoru v prosinci v průměru vzrostly o 6,1 % r/r a zaměstnanost o
2,8 % r/r. Průmyslová produkce v prosinci zpomalila na 2,8 % r/r z listopadových 4,7 % r/r. Ceny
průmyslových výrobců v prosinci zpomalily na 2,2 % r/r z listopadových 2,7 % r/r.
USA: Průmyslová produkce v prosinci vzrostla o 0,3 % m/m a využití kapacit se zlepšilo na 78,7 %.
Spotřebitelská důvěra podle průzkumu Michiganské univerzity v lednu poklesla na 90,7
z prosincových 98,3 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v závěru minulého týdne oslabila a v pátek odpoledne se obchodovalo
těsně pod hladinou 25,60 CZK/EUR. V pátek nebyla zveřejněna žádná důležitější čísla z domácí
ekonomiky a ani nadcházející týden nebude na domácí makroekonomická data nijak bohatý. Jedinou
významnější statistikou bude lednový indikátor důvěry v domácí ekonomiku, který Český statistický
úřad zveřejní ve čtvrtek.
USDCZK & PLNCZK: Ztráty si koruna v závěru minulého týdne přispala i vůči americkému dolaru, když
později odpoledne zamířila k hladině 22,50 CZK/USD. A mírným ztrátám se koruna nevyhnula ani vůči
polskému zlotému, i když v tomto případě se kurz bezpečně udržel pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se i v závěru minulého týdne dařilo
maďarskému forintu, který vůči euru posílil až těsně pod hladinu 318 HUF/EUR v pátek odpoledne.
Jedná se o nejsilnější hodnoty forintu od loňského června. Forintu v minulém týdnu pomohlo to, že
viceprezident Maďarské centrální banky (MNB) M. Nagy signalizoval, že MNB může již v polovině
letošního roku zvýšit úrokové sazby. Polský zlotý v pátek dopoledne sice oslabil až téměř k hladině
4,30 PLN/EUR, avšak odpolední obchodování vrátilo zlotý zpět k úrovni 4,29. Obchodování zlotého
vůči euru se již téměř dva měsíce drží v úzkém koridoru 4,28 – 4,32 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v pátek odpoledne vůči dolaru oslabilo a zamířilo hlouběji
pod hladinu 1,14 USD/EUR. Spotřebitelská důvěra v USA v lednu sice významněji poklesla, když do
čísel bezpochyby promluvil jak prosincový výprodej na akciovém trhu, tak již téměř měsíc trvající
shutdown, avšak na kurz dolaru negativní dopad neměla. Americké měně naopak pomáhal
pokračující růst akciových trhů v USA v kombinaci se zprávami, že USA jsou na dobré cestě k dohodě
s Čínou o vzájemných obchodních otázkách.

Očekávaná data a události
•

Eurozóna: Index cen průmyslových výrobců (prosinec)

