Čtvrtek, 25. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,85
22,68
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
•

•
•
•

ČR: Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáš Nidetzký řekl, že faktory bránící koruně v
zisku rychle neodezní, a že stav české ekonomiky a slabá koruna dovolují ČNB další zvyšování sazeb.
Další člen bankovní rady ČNB, Marek Mora, uvedl, že slabší koruna oproti prognóze umožňuje nadále
zvyšovat úrokové sazby, obezřetnost je podle něj ale na místě. Dále Mora řekl, že vidí své hlasování
na listopadovém zasedání ČNB (1. listopadu) "50 na 50", a že čeká na novou prognózu ČNB.
Německo: Index PMI ve výrobním sektoru v říjnu poklesl z 53,7 b. na 52,3 b. Index PMI ve službách
v říjnu poklesl z 55,9 b. na 53,6 b.
Eurozóna: Index PMI ve službách se v říjnu snížil z 54,7 b. na 53,3 b. Index PMI ve výrobním sektoru
v říjnu poklesl z 53,2 b. na 52,1 b. Peněžní zásoba M3 v září +3,5 % r/r.
USA: Index PMI ve službách v říjnu vzrostl z 53,5 b. na 54,7 b. Index PMI ve výrobním sektoru se v říjnu
zvýšil z 55,6 b. na 55,9 b. Prodeje existujících domů v září: 553 tisíc.

Vývoj na devizovém trhu
•
•
•
•

EURCZK: Vývoj na trhu se včera obrátil v neprospěch koruny, která tak umazala zisky z první poloviny
tohoto týdne a do závěru včerejšího odpoledne se kurz posunul k hranici 25,85 CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Koruna vůči americkému dolaru již od ranních hodin slábla a přes den si připsala
celkově ztráty o rozsahu zhruba 20 haléřů. Kolem 17. hodiny se kotovala na 22,68 CZK/USD. Na páru
se zlotým čelila menším výkyvům na obě strany a uzavřela na hranici 6,00 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Forint vůči euru nabral oslabující trend a do závěru pozdního odpoledne si
pohoršil k 323,3 HUF/EUR. Obdobně na tom byl polský zlotý, který do konce obchodní seance oslabil
k 4,309 PLN/EUR.
EURUSD: Americký dolar vůči euru posiloval a na konci evropské seance se kotoval na 1,139
USD/EUR. Zatímco předběžné indexy nákupních manažerů ve Spojených státech v říjnu rostly, tak
v rámci eurozóny spíše klesaly, což se promítlo i do dění na trhu. Dnes bude pozornost věnována
primárně zasedání Evropské centrální banky (ECB), od které se však žádné změny měnové politiky
nebo jiná překvapení nečekají.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

Německo: GfK index spotřebitelské nálady (listopad), IFO index podnikatelské nálady (říjen)
Polsko: Zápis ze zasedání centrální banky NBP
Eurozóna: Zasedání Evropské centrální banky (ECB)
USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září), Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti
(týden), Rozjednané prodeje domů (září)

