Čtvrtek, 22. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,98
22,78
6,049

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: Prezident ČR Miloš Zeman jmenoval Aleše Michla a Tomáše Holuba novými členy bankovní rady
České národní banky (ČNB). Tito dva pánové nahradí Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka, jimž
v prosinci vyprší druhé funkční období, a ve třetím již nemohou kandidovat. Prezident dále jmenoval
dva dosavadní členy bankovní rady, Marka Moru a Tomáše Nidetzkého, viceguvernéry ČNB.
USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v říjnu -4,4 % m/m. Nové žádosti o podporu
v nezaměstnanosti v uplynulém týdnu: 224 tisíc. Spotřebitelská důvěra podle Univerzity Michigan
v listopadu poklesla z 98,6 b. na 97,5 b. Prodeje existujících domů v říjnu: 5,22 mil.
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila odhad růstu světové
ekonomiky na příští rok na 3,5 %.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Vývoj koruny k euru včera opět probíhal v klidném duchu a pouze v pásmu několika
jednotek haléřů. V závěru obchodní seance se domácí měna pohybovala na 25,98 CZK/EUR.
Ekonomický kalendář s daty z české ekonomiky zel prázdnotou a nová důležitější makrodata
nenabídne ani dnes.
USDCZK & PLNCZK: Koruna si vůči americkému dolaru připsala menší zisky a do pozdního odpoledne
posílila k 22,78 CZK/USD. Na měnovém páru se zlotým si nepatrně pohoršila a kolem 17. hodiny se
pohybovala na 6,049 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Polský zlotý včera vůči euru rozšířil zisky z úterý a do závěru odpoledne posílil
lehce pod hranici 4,30 PLN/EUR. U forintu jsme včera nebyli svědky výraznějších pohybů. V pozdních
odpoledních hodinách se pohyboval v blízkosti 321,6 HUF/EUR, tedy na mírně slabších hodnotách,
než na jakých vstupoval do obchodní seance.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru nejdříve docházelo k posilování eura a krátce po 14. hodině
dosáhlo k hladině 1,148 USD/EUR. Posléze společná evropská měna tyto zisky začala korigovat a
evropskou obchodní seanci završila na 1,139 USD/EUR. V průběhu dne byla zveřejněna řada nových
makrodat z americké ekonomiky, jejichž výsledky dopadly celkově negativně. Negativně dopadly
zejména říjnové objednávky dlouhodobé spotřeby a listopadová spotřebitelská důvěra, jejichž
meziměsíční pokles byl výraznější, než se očekávalo. Dalším negativním výsledkem byly nové žádosti
o podporu v nezaměstnanosti, které v uplynulém týdnu na místo očekávaného poklesu nakonec
vzrostly. Jediná statistika, která překonala odhady, byly říjnové prodeje domů.

Očekávaná data a události
•

Polsko: Zápis ze zasedání centrální banky (listopad), Konjukturální ukazatel (listopad)

