Středa, 21. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
26,05
22,85
6,04

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: Vláda ČR rozhodla, že minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1150 Kč na 13 350 Kč. Ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila, že si přeje, aby se v roce 2021, kdy vyprší současnému
kabinetu mandát, přiblížila 16 000 Kč. Prezident ČR Miloš Zeman ve středu 21. listopadu jmenuje
viceguvernéry České národní banky (ČNB) stávající členy bankovní rady Marka Moru a Tomáše
Nidetzského.
Německo: Index cen výrobců v říjnu +0,3 % m/m a +3,3 % r/r.
Polsko: Průmyslová produkce v říjnu +7,4 % r/r. Ceny průmyslových producentů v říjnu +3,2 % r/r.
Velká Británie: Guvernér britské centrální banky (BoE) Mark Carney vyjádřil podporu pro brexitový
plán britské premiérky T. Mayové, který dohodla s EU. Přechodné období po vystoupení Británie z
EU by podle jeho slov mohlo být delší.
USA: Stavební povolenky v říjnu: 1263 tisíc. Nově zahájené stavby domů v říjnu: 1228 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•
•
•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruna k euru jsme včera opět nebyly svědky žádných výraznějších
pohybů kurzu. Obchodování v průběhu dne probíhalo převážně v pásmu 26,03 – 26,07 CZK/EUR a na
konci obchodní seance se koruna pohybovala na úrovni 26,05 CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Koruna vůči americkému dolaru slábla a do pozdního odpoledne se přesunula do
blízkosti 22,85 CZK/USD. Ztrátám se nevyhnula ani na měnovém páru se zlotým, kde ukončila u
hranice 6,04 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se včera dařilo polskému zlotému, který
korigoval ztráty z pondělí a do závěru odpoledne se posílil k 4,311 PLN/EUR. Forint vůči euru vystřídal
mírné pohyby na obě strany a kolem 17. hodiny se kotoval na 321,4 HUF/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru včera došlo k obratu v trendu, kdy euro zastavilo posilující
trend, který jej doprovází de facto již od začátku minulého týdne. Zatímco v ranních hodinách se kurz
eurodolaru kotoval v blízkosti hladiny 1,145 USD/EUR, v průběhu dne se posunul pod hranici 1,14
USD/EUR a na konci evropské obchodní seance se obchodovalo u 1,138 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•

Polsko: Maloobchodní prodeje (říjen)
USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen), Spotřebitelská důvěra podle Univerzity
Michigan (listopad), Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden), Žádosti o hypotéku podle
MBA (týden), Prodeje existujících domů (říjen)

