Úterý, 22. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,59
22,52
5,97

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: Komerční banky ve 4. čtvrtletí loňského roku zpřísnily úvěrové standardy u úvěrů na bydlení a u
spotřebitelských úvěrů zatímco úvěry nefinančním podnikům ponechaly beze změny.
Eurozóna: Mezinárodní měnový fond snížil odhad růstu ekonomiky eurozóny pro letošní rok na 1,6 %
z předchozích 1,9 %.
Německo: Ceny průmyslových výrobců v prosinci poklesly o 0,4 % m/m a vzrostly o 2,7 % r/r.
Velká Británie: Premiérka T. May odmítla druhé referendum o EU, stejně jako odložení brexitu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna se vůči euru v úvodu nového týdne pohybovala v okolí hladiny 25,60 CZK/EUR. Česká
národní banka (ČNB) včera zveřejnila čtvrtletní šetření úvěrových podmínek bank. V případě úvěrových
standardů lze nyní sledovat rozdílné směřování mezi vývojem úvěrů pro domácností a pro nefinanční
podniky. Zatímco v případě domácností jsou banky opatrnější (zpřísnily úvěrové standardy) u úvěrů na
bydlení jakož i u spotřebitelských úvěrů, tak v případě nefinančních podniků banky úvěrové standardy
nezměnily. V případě domácností klesá i poptávka po úvěrech, což je nepochybně i odrazem
implementace makroobezřetnostních opatření ze strany ČNB, zatímco ze strany nefinančních podniků
zůstává zatím poptávka po úvěrech neměnná. Tento týden je na domácí makroekonomické statistiky
chudší, když za pozornost bude stát až čtvrteční indikátor důvěry v domácí ekonomiku za leden.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pondělí oslabila a během odpoledne se kurz
pohyboval převážně nad hladinou 22,50 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým pokračovalo
obchodování několik haléřů pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn včera maďarský forint vůči euru udržel zisky
z druhé poloviny minulého týdne a v pondělí odpoledne posílil hlouběji pod hladinu 318 HUF/EUR. Polský
zlotý se vůči euru pohyboval kolem hladiny 4,29 PLN/EUR a v závěru odpoledne posílil těsně pod tuto
úroveň.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v úvodu týdne oslabilo z ranních 1,139 na odpoledních 1,136
USD/EUR. Včera nebyla zveřejněna žádná významnější makroekonomická data ani v eurozóně ani v USA.
V USA byly navíc trhy s ohledem na svátek Martina Luthera Kinga zavřené, což se podepsalo na nižší
obchodní aktivitě.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Index ekonomického sentimentu ZEW (leden)
Polsko: Maloobchodní tržby (prosinec)
USA: Prodeje starších domů (prosinec)

