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Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,68
21,85
6,00

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




ČR: Česká národní banka (ČNB) v souladu s většinovými očekáváními zvýšila úrokové sazby. Hlavní
zápůjční sazba (2T repo sazba) je od nyní na úrovni 1,50 %
%,, depozitní na 0,5 % a lombardní sazba na 2,50
%. ČNB uvedla, že pro zvýšení sazeb hlasovalo 6 členů bankovní rady, pouze jeden člen hlasoval pro
ponechání beze změny. Dle ČNB bankovní rada vyhodnotila rrizikaa stávající prognózy jako vyrovnaná a
nevýrazná. Za obecné nejistoty rada označila nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě
a dění kolem brexitu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že m
měsíční
ěsíční indikátory naznačují pokračování
solidního ekonomického
ého růstu ve 3. čtvrtletí, a že stávající makroekonomická prognóza se naplňuje.
naplňuje Ke
kurzu koruny k euru řekl, že p
průměrný kurz byl ve 3. čtvrtletí jen nepatrně silnější proti prognóze.
prognóze
Rusnok také vyjádřil znepokojení, že ČNB je "široko daleko" jediná centrální banka, která tak rytmicky a
vehementně zvyšuje úrokové sazby
sazby.
USA: Prodeje nových domů v srpnu: 629 tisíc. Žádosti o hypotéku podle MBA v uplynulém týdnu +2,9 %
t/t. Americká centrální banka (Fed) podle očekávání zvýšila úrokové sazby, hlavní záp
zápůjční sazba (Federal
funds rate) byla zvýšena z původního pásma 1,75 – 2,00 % na 2,00 – 2,25 %.

Vývoj na devizovém trhu






EURCZK: Koruna vůči euru reagovala na zasedání ČNB oslabením a do závěru odpoledne si pohoršila
k hladině 25,68 CZK/EUR. ČNB trhy patrně trochu zklamala, když nedala jasný vzkaz, zda bychom letos
měli počítat ještě s dalším zvýšením sazeb. Guvernér ČNB J. Rusnok ale uvedl, že n
není natolik podstatné,
zda příští zvýšení sazeb přijde už na konci roku nebo až začátkem příštího roku
roku, z čehož je patrné, že
k dalšímu utahování měnové politiky v dohledné době tak či onak opět dojde.
USDCZK & PLNCZK: Domácí měna si připsala ztráty i na páru s americkým dolarem a polským zlotým,
kde uzavřela na 21,85 CZK/USD
CZK/USD, resp. těsně u hranice 6,00 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny si včera připsaly zisky. Maďarský forint do pozdního
odpoledne posílil k 323,6 HUF/EUR a polský zlotý se kolem 17. hodiny kotoval na 4,277 PLN/EUR.
EURUSD: Americký dolar vůči euru nejdříve posiloval a po 15. hodině dosáhl k 1,173 USD/EUR. Později
odpoledne pak tyto zisky korigoval a vracel se k 1,176 USD/EUR. Rozhodnutí Fedu
Fed o zvýšení úrokových
sazeb bylo trhem očekáváné a reakce eurodolaru na zasedání měnov
měnového
ého výboru Fedu byla poměrně
slabá. Dolar ve večerních hodinách opět nabral menší zisky a zamířil lehce pod hranici 1,175 USD/EUR.

Očekávaná data a události




Německo: GfK index spotřebitelské nálady (říjen), Index spotřebitelských cen (září)
Eurozóna Spotřebitelská
otřebitelská důvěra (září), Ekonomický sentiment (září), Sentiment v průmyslu (září)
USA: Hrubý domácí produkt (2. kvartál), Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen), Nové žádosti o
podporu v nezaměstnanosti (týden), Rozjednané prodeje domů (srpen)

