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Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,62
21,74
5,97

Predikce
1 – 5 dnů
ů 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



Polsko: Míra nezaměstnanosti v srpnu poklesla na 5,8 % z červencových 5,9 %.
USA: Index vývoje cen nemovitostí S&P/Case
S&P/Case-Shiller v červenci
ci vzrostl o 6,0 % r/r. Spotřebitelská
důvěra v září vzrostla na 138,4 ze srpnových 134,7 bodu.

Vývoj na devizovém trhu








EURCZK: Obchodování koruny vůči euru se v úterý odehrávalo několik haléřů nad hladinou 25,60
CZK/EUR. Včera nebyla zveřejněna žádná významnější data z domácí ekonomiky, což však bohatě
vynahradí dnešek,, kdy zasedá bankovní rada České národní banky (ČNB). Po statistkách z první
poloviny září a rozhovorech s členy bankovní rady lze téměř s jistotou říci, že ČNB potřetí v řadě
zvýší úrokové sazby. To konkrétně znamená zvýšení hlavní sazby (2týdenní REPO) na 1,50 % ze
současných 1,25 % a odpovídající posun o 0,25procentního bodu i v případě zbývajících sazeb –
diskontní a lombardní. Vzhledem ke skutečn
skutečnosti,
osti, že zvýšení sazeb je již trhem v ceně koruny
započteno, tak bude důležité sledovat
sledovat,, zda bude guvernér J. Rusnok na tiskové konferenci
signalizovat potřebu ještě jednoho zvýšení sazeb v letošním roce. V každém případě je zítra nutné
počítat s výraznějšími
ími pohyby koruny
koruny, a to především v čase tiskové konference (začátek je ve
14:15) a těsně po ní.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úterý posílila z ranních 21,80 směrem k 21,70
CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým koruna naopak o cca 2 haléře oslabila na 5,97
CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru v úterý oslabil a
zamířil nad hladinu 324 HUF/EUR, zatímco druhá regionální měna, polský zlotý, se vydala opačným
směrem a vůči euru posílila pod ú
úroveň 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se euro včera vůči dolaru opět, leč neúspěšně, pokoušelo
posílit nad hladinu 1,18 USD/EUR. Hlavní ekonom Evropské centrální banky P. Praet zopakoval, že
ECB směřuje k definitivnímu ukončení programu QE kkee konci letošního roku. V USA v září vzrostla
dále spotřebitelská důvěra, což je pozitivní zpráva i pro spotřebu domácností a tím pádem i
pokračující rychlý růst americké ekonomiky. Dnes zasedá Americká centrální banka (Fed) a očekává
se další zvýšení hlavní
ní sazby do rozmezí 2 – 2,25 %. Podobně jako v případě i ČNB i zde platí, že
zvýšení sazeb je trhem v ceně započteno.

Očekávaná data a události



ČR: Zasedání bankovní rady České národní banky
USA: Zasedání Americké centrální banky (Fed), Prodeje novostaveb (srpen)

