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Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,60
21,81
5,95

Predikce
1 – 5 dnů
ů 1 – 6 týdnů

Graf EURCZK
25,65
25,60
25,55
25,50
25,45
25,40
25,35

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





Polsko: Maloobchodní prodeje v srpnu +9 % r/r.
Německo: Index PMI ve výrobním sektoru v září poklesl z 55,9 b. na 53,7 b. Index PMI ve službách v září
vzrostl z 55 b. na 56,5 b.
Eurozóna: Index PMI ve výrobním sektoru v září poklesl z 54,6 b. na 53,3 b. Index PMI ve službách v září
vzrostl z 54,4 b. na 54,7 b.
USA: Index PMI ve výrobním sektoru v září vzrostl z 54,7 b. na 55,6 b. Index PMI ve službách v září poklesl
z 54,8 b. na 52,9 b.

Vývoj na devizovém trhu








EURCZK: Koruna si vůči euru na konci týdne mírně pohoršila a uzavřela na 25,60 CZK/EUR. Tento týden
bude mít sice jen čtyři pracovní dny, avšak zároveň přinese velmi zajímavou událost v podobě
středečního zasedání bankovní rady ČNB. Po statistikách z první poloviny září v kombinaci s projevy
členů bankovní rady (J. Rusnok, M. Hampl, V. Benda) je zvýšení úrokových sazeb téměř jijistotou. Pokud
ČNB sazby zvýší, bude se jednat již o jejich třetí zvýšení v řadě. Vzhledem k tomu, že růst sazeb je trhem
z velké části očekáván, tak velmi důležité bude, zda ČNB naznačí zda do konce letošního roku přikročí
ještě k jednomu utažení měnové po
politiky
litiky skrz sazby, či nikoliv. Hodně v tomto směru bude záviset na
kurzu koruny a jejím vývoji ve 4. čtvrtletí. Čím silnější kurz koruny (prognóza ČNB pro 4. čtvrtletí 25,30
CZK/EUR), tím nižší pravděpodobnost, že ČNB ve 4. čtvrtletí ještě jednou sazby zvý
zvýší. A to samé platí i
naopak.
USDCZK & PLNCZK: Koruna vůči americkému dolaru nabrala ztráty a kolem 17. hodiny se kotovala na
21,81 CZK/USD. Prodejním tlakům čelila i na páru se zlotým, kde nejdříve oslabila k 5,96 CZK/PLN,
během odpoledne se však vrátila na hodnoty z rána k 5,95 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn předvedl nejhorší výsledek polský zlotý, který do
závěru pátečního odpoledne oslabil k 4,305 PLN/EUR. Forint v průběhu dne rovněž ztrácel, do konce
obchodní seance se mu ale podařilo většinu ztrát umazat a uzavřel na 323,8 HUF/EUR.
EURUSD: Na eurodolaru se dostal do vedení americký dolar, který si do závěru evropského obchodování
polepšil k 1,175 USD/EUR. Tento týden bude nejdůležitější událostí zasedání americké
a
centrální banky
(Fedu),, která nejspíše opět zvýší úrokové sazby. Fed sice již úrokové sazby postupně zvyšuje, ale zároveň
se přibližuje tzv. neutrálním sazbám (kolem 3 %). To sice neznamená, že Fed nemůže jít se sazbami dále
nad neutrální úroveň, ale tempo zvyšování sazeb již pravděpodobně nebude tak rychlé. V příštím roce by
navíc měl být dokonán definitivní obrat cyklu měnové politiky v eurozóně a divergence mezi nastavením
měnové politiky v USA a eurozónu by tak měla být zastavena.

Očekávaná data a události


Německo: IFO index podnikatelské nálady (září)

