Pátek, 21. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,78
22,58
6,01

Predikce
1 – 5 dnů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
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

25,70
17.12|15:45

18.12|16:05

19.12|16:30

20.12|17:00

Dovolujeme si Vás upozornit, že se jedná letos o poslední ranní zprávy. Přejeme Vám klidné Vánoce a
mnoho úspěchů v novém roce.

Klíčové události
•
•
•

ČR: Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1,75 %.
Eurozóna: Běžný účet platební bilance v říjnu skončil přebytkem ve výši 23 mld. eur.
USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 15. 12. činily 214 tis.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru ve čtvrtek odpoledne po zasedání bankovní rady ČNB mírně oslabila a
obchodování se přesunulo na spodní stranu hladiny 25,80 CZK/EUR. ČNB podle předpokladu tentokráte
úrokové sazby nezvyšovala, když pro zvýšení sazeb hlasovali dva členové z celkem sedmičlenné rady.
V letošním roce ČNB zvedla sazby celkem pětkrát v souhrnu o 1,25procentního bodu. Na tiskové
konferenci guvernér J. Rusnok uvedl, že další zvýšení sazeb bude v příštím roce zřejmě nezbytné, avšak
v pozvolnějším tempu než letos. Kolikrát v příštím roce bude ČNB sazby zvyšovat je nyní obtížné určit, když
důležitou roli bude hrát kurz koruny. Základní scénář je následující: ČNB zvýší sazby ještě na únorovém
zasedání, kdy bude mít k dispozici novou makroekonomickou prognózu a následný vývoj sazeb se bude
vyvíjet od kurzu koruny a vnějšího prostředí. Zjednodušeně lze říci, že čím slabší bude koruna oproti
prognóze, tím větší prostor bude mít ČNB ke zvyšování sazeb, a to samé platí i naopak.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna sice ve čtvrtek dopoledne posílila pod hladinu 22,50
CZK/USD, ale během odpoledne dopolední zisky kompletně odevzdala. Vůči polskému zlotému
pokračovalo obchodování těsně nad hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru posílil pod hladinu 322
HUF/EUR, zatímco polský zlotý se vůči euru i nadále pohyboval v pásmu 4,28 – 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro ve čtvrtek dopoledne smazalo ztráty ze středečního večera a
posílilo až na hladinu 1,148 (5týdenní maximum). Během odpoledne se však obchodování postupně
vracelo k úrovni 1,14.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Index spotřebitelské důvěry (prosinec)
Polsko: Maloobchodní tržby, Mira nezaměstnanosti (obojí listopad)
USA: Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí), Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad), Jádrový
deflátor osobní spotřeby (listopad)

