Středa, 24. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,79
22,50
6,00

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 říjnu vzrostla na -2,7 ze zářijových -2,9 bodu.
Německo: Index cen průmyslových výrobců v září vzrostl o 0,5 % m/m a 3,2 % r/r.
Polsko: Míra nezaměstnanosti v září poklesla na 5,7 % ze srpnových 5,8 %.
USA: Index průmyslové aktivity z okolí Richmondu v říjnu poklesl na 15 ze zářijových 29 bodů.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v úterý posílila a v závěru odpoledne zamířila pod hladinu 25,80 CZK/EUR. Před
blížícím se zasedáním bankovní rady České národní banky (koná se 1. listopadu) mají dnes centrální
bankéři poslední možnost zveřejnit své názory na nastavení úrokových sazeb, neboť jim od zítřka začíná
tzv. mediální karanténa. Včera tuto možnost využil viceguvernér M. Hampl, který prohlásil, že by se
úrokové sazby v současné fázi hospodářského cyklu měly nacházet na vyšších hodnotách. Je tak zřejmé,
že konkrétně M. Hampl bude začátkem listopadu hlasovat pro zvýšení sazeb, což již dříve několikrát
avizoval. Otázkou však je, zda se najde v bankovní radě dostatečný počet hlasů, aby ČNB zvýšila sazby
počtvrté v řadě. Z domácích makroekonomických ukazatelů dnes bude zveřejněna spotřebitelská a
podnikatelská důvěra.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý mírně posílila a obchodování se během
odpoledne odehrávalo kolem úrovně 22,50 CZK/EUR. Mírné zisky si koruna připsala i na měnovém páru
s polským zlotým, když obchodování setrvalo těsně nad hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru zamířil v úterý pod
úroveň 323 HUF/EUR. Polský zlotý se vůči euru pohyboval v rozmezí 4,29 – 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se euro vůči dolaru v úterý pohybovalo v těsné blízkosti minima
z minulého týdne, avšak výrazněji pod hladinu 1,145 USD/EUR dolar posílit nedokázal. I s ohledem na
nedostatek makroekonomických statistik v eurozóně i nadále poutal pozornost italský státní rozpočet na
rok 2019. Italský premiér Conte vyloučil, že by italská vláda představila nový rozpočet s nižším schodkem.
Šéf záchranného fondu ESM K. Regling včera prohlásil, že Itálie není Řecko, když italský dluh má poměrně
dlouhou splatnost (v průměru 8 let) a velká část tohoto dluhu je financována z domácích, tj. italských
zdrojů, což je jednoznačně bezpečnější varianta, než pokud by byl dluh v držení zahraničních investorů.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Souhrnný indikátor důvěry v domácí ekonomiku (říjen)
Eurozóna: Kompozitní index PMI – předběžný odhad (říjen), Peněžní zásoba M3 (září)
Německo: Indexy PMI ve zpracovatelském průmyslu a v sektoru služeb – předběžné odhady (říjen)
USA: Index cen nemovitostí (srpen), Index PMI – předběžný odhad (říjen), Prodeje novostaveb (září),
Béžová kniha (Fed)

