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Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,93
22,86
6,04

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: Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu mírně snížila o 0,5 bodu m/m na hodnotu 99,3.
Německo: Index podnikatelského klimatu Ifo v listopadu poklesl na 102,0 ze říjnových 102,9 bodu.
USA: Index výrobní aktivity ISM z okolí Dallasu v listopadu poklesl na 17,6 z říjnových 29,4 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna se v samotném úvodu nového týdne vůči euru nacházela lehce pod hladinou 25,90
CZK/EUR, avšak v průběhu dne se obchodování vrátilo nad 25,90. Včera zveřejněný listopadový index
důvěry v domácí ekonomiku mírně poklesl. Detailnější pohled na tuto statistiku ukazuje, že mezi
podnikateli důvěra sice vzrostla, ale nedokázala kompenzovat výrazný pokles důvěry mezi spotřebiteli.
Konkrétně mezi podnikateli došlo k růstu důvěry ve stavebnictví a ve službách, zatímco k mírnému poklesu
důvěry došlo v průmyslu (s ohledem na klesající indexy PMI v eurozóně zůstávají české průmyslové
podniky ještě poměrně optimistické) a v obchodu. Nejvýraznější změna důvěry však byla patrná u
spotřebitelů (pokles důvěry o 5,1 bodu na hodnotu 106,9). Ti se pro období nadcházejících dvanácti
měsíců obávají výraznějšího zhoršení celkové ekonomické situace a také růstu nezaměstnanosti. Zde je
vhodné podotknout, že spotřebitelé ve srovnání s firmami reagují citlivěji na negativní zprávy, kterých
bylo v listopadu celkem požehnaně. Zároveň však platí, že aktuální pokles spotřebitelské důvěry nelze
přeceňovat, když často stačí pár pozitivních ukazatelů, aby se optimismus mezi spotřebitele vrátil.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v úvodu nového týdne ztrácela a obchodování se
během odpoledních hodin přesunulo těsně pod hladinu 22,90 CZK/USD. Na měnovém páru s polským
zlotým se v pondělí obchodovalo cca 3 až 5 haléřů nad hladinou 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se v úvodu týdne nedařilo maďarskému forintu,
který vůči euru oslabil a zamířil během odpoledne nad hladinu 323 HUF/EUR. Mírně oslaboval i polský
zlotý, který se vůči euru pozvolna přesouval z ranních 4,29 směrem k úrovni 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se sice euro v pondělí ráno nacházelo až na hladině 1,138 USD/EUR,
ale v průběhu dne společná evropská měna pozvolna oslabovala. Včera zveřejněný Ifo index ukázal další
pokles důvěry mezi německými firmami, a to především ve zpracovatelském průmyslu. Podniky v tomto
odvětví trápí slábnoucí počet nových zakázek a klesá i využití výrobních kapacit. Dnes budou poutat
pozornost především makroekonomické statistiky z USA.

Očekávaná data a události
•
•
•

Německo: Maloobchodní tržby (říjen)
Polsko: Míra nezaměstnanosti (říjen)
USA: Index vývoje cen nemovitostí S&P/Case-Shiller (září), Spotřebitelská důvěra (listopad)

