Čtvrtek, 24. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,68
22,57
5,99

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: Spotřebitelská důvěra v lednu mírně vzrostla na -7,9 z prosincových -8,3 bodu.
Velká Británie: Zvyšuje se pravděpodobnost posunutí brexitu z 30. března na pozdější termín.
USA: Index vývoje cen nemovitostí v listopadu vzrostl o 0,4 % m/m. Index aktivity ve výrobním sektoru z okolí
Richmondu v lednu vzrostl na -2 z prosincových -8 bodů.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruně se vůči euru ve středu nedařilo a během odpoledne zamířila k hladině 25,70 CZK/EUR. Jedná
se o nejslabší hodnoty české měny od 3. ledna. Koruně příliš svými výroky nepomohl nový člen bankovní rady
ČNB T. Holub. Ten prohlásil, že mohou uplynout dvě či tři zasedání bankovní rady, než ta opět zvedne úrokové
sazby. Vzhledem k tomu, že většina centrálních bankéřů na začátku letošního roku signalizovala ochotu zvýšit
sazby v únoru, tak i nadále počítám s tím, že ČNB na únorovém zasedání sazby skutečně zvedne. Z domácích
makroekonomických statistik dnes bude zveřejněn konjunkturální průzkum za leden. Bude zajímavé sledovat,
zda dojde k dalšímu poklesu důvěry v průmyslu, když v prosinci důvěra mezi průmyslovými podniky s 93,4 body
byla nejslabší od října 2015. V závěru loňského roku se rovněž výrobní index PMI dostal po více jak dvou letech
pod hladinu 50 bodů.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna sice ve středu nejprve oslabovala a obchodování se
přeneslo nad hladinu 22,60 CZK/USD, avšak v závěru odpoledne dopolední zisky smazala. Na měnovém páru
s polským zlotým koruna oslabila a dostala se těsně pod hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru ve středu držel zisky
z předchozích dnů a pohyboval se převážně těsně nad hladinou 318 HUF/EUR. Polský zlotý vůči euru naopak
pozvolna oslaboval směrem k hladině 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se během středy kurz pohyboval v úzkém rozpětí 1,135 – 1,137 USD/EUR
a teprve v závěru odpoledne euro dokázalo mírně posílit. Klíčovou událostí dnešního dne je zasedání Evropské
centrální banky (ECB). ECB v závěru loňského roku definitivně ukončila program nákupu dluhopisů APP, avšak
ekonomická data z eurozóny aktuálně mnoho optimismu nepřinášejí, což zvyšuje i pravděpodobnost, že ECB
v závěru letošního roku úrokové sazby nezvýší. Zároveň není příliš pravděpodobné, že ECB dnes oznámí nějaký
nový program na podporu ekonomiky eurozóny. V posledních týdnech se sice hodně spekuluje o levných
dlouhodobých půjčkách evropským bankám (po vzoru programu TLTRO), ale na to, aby ECB byla v tomto směru
konkrétnější, je zatím podle mě ještě příliš brzy.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Konjunkturální průzkum (leden)
Eurozóna: Kompozitní index PMI – předběžný odhad (leden), Zasedání Evropské centrální banky
Polsko: Míra nezaměstnanosti (prosinec)
USA: Kompozitní index PMI – předběžný odhad (leden), Nové týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti
(do 19. ledna)

