Úterý, 23. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,83
22,52
6,02

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
•
•
•

Eurozóna: Poměr vládního dluhu k HDP v roce 2017 činil 86,8 %.
Polsko: Peněžní nabídka vyjádřená měnovým agregátem M3 v září vzrostla o 7,9 % r/r.
USA: Index národní aktivity chicagské pobočky Fedu v září poklesl na 0,17 ze srpnových 0,27 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru v úvodu nového týdne mírně posílila a přiblížila se seshora hladině 25,80
CZK/EUR. Domácí makroekonomický kalendář byl včera prázdný a ani dnešek nenabídne žádné
významnější statistiky. Za pozornost dnes stojí, že Poslanecká sněmovna bude schvalovat základní
parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Členové bankovní rady České národní banky (ČNB) mají
dnes jednu z posledních možností vyjádřit se k měnové politice. Bankovní rada ČNB sice zasedá až
v příštím týdnu, avšak od čtvrtku začíná pro centrální bankéře platit tzv. mediální karanténa během které
se již nevyjadřují k měnověpolitickým otázkám.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna na úvod týdne oslabila, když z ranních 22,40 zamířila
v závěru odpoledne nad hladinu 22,50 CZK/USD. Na měnovém páru koruny s polským zlotým pokračovalo
obchodování těsně nad hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru na začátku týdne během
dne mírně ztrácel, avšak v závěru odpoledne se obchodování vrátilo zpět pod hladinu 323 HUF/EUR. Druhá
regionální měna, polský zlotý, se v pondělí vůči euru pohybovala v okolí úrovně 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro sice vůči dolaru v pondělí brzy ráno posílilo až na 1,155
USD/EUR, avšak v průběhu dne již pouze ztrácelo a během odpoledne zamířilo pod úroveň 1,15. Začátku
tohoto týdne dominovaly zprávy z Itálie. Evropská komise podle předpokladů italskou vládu jasně
informovala, že návrh italského státního rozpočtu se schodkem 2,4 % k HDP není akceptovatelný.
Místopředseda italské vlády Luigi Di Maio během pondělního dopoledne následně prohlásil, že trvá na
tom, že vláda nemá v úmyslu změnit svůj rozpočtový plán. Otázkou je, zda pro Maiova slova najdou
pochopení i další zainteresované strany a odpověď zní, že velmi pravděpodobně ne. Již v závěru minulého
týdne totiž agentura Moody´s snížila Itálii rating na nejnižší možný investiční stupeň a pod silným tlakem
zůstávají i italské státní dluhopisy.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

Eurozóna: Spotřebitelská důvěra (říjen)
Německo: Index cen průmyslových výrobců (září)
Polsko: Míra nezaměstnanosti (září)
USA: Index průmyslové aktivity z okolí Richmondu (říjen)

