Pondělí, 28. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,69
22,54
5,99

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
•
•

Německo: Index podnikatelského klimatu Ifo v lednu poklesl na 99,1 z prosincových 101 bodů.
USA: D. Trump oznámil, že budou dočasně uvolněny finance pro vládní úřady po dobu tří týdnů.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v pátek dokázala posílit a umazala tak část předchozích ztrát. Obchodování
během dne přesunulo pod hladinu 25,70 CZK/EUR a těsně pod touto úrovní se koruna nacházela i v závěru
pátečního odpoledne. Z pohledu domácích makroekonomických statistik nebyl uplynulý týden příliš
zajímavý a podobné to bude i v tomto týdnu, když zajímavější statistikou bude až páteční index PMI za
leden. Vzhledem k tomu, že z německého průmyslu v poslední době chodí vesměs negativní údaje a horší
nálada mezi českými průmyslovými podniky je zřejmá i z konjunkturálního průzkumu, tak je poměrně
pravděpodobné, že lednový PMI setrvá druhý měsíc v řadě pod hladinou 50 bodů. Nejpravděpodobnějším
scénářem pro vývoj koruny na začátku tohoto týdne je pokračovaní obchodování kolem hladiny 25,70
CZK/EUR.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v závěru minulého týdne posílila o cca 20 haléřů a
z ranních 22,70 se v závěru pátku dostala k úrovni 22,50 CZK/USD. Mírné zisky si koruna připsala i na
měnovém páru s polským zlotým, kde se obchodovalo především na spodní straně hranice 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint vůči euru v pátek posílil pod
hladinu 318 HUF/EUR. Obchodování polského zlotého k euru probíhalo v širším okolí úrovně 4,29
PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro v pátek trochu překvapivě posilovalo, což lze vidět v kontextu
pozitivního výboje na trzích s tím, jak se zvyšovala očekávání, že D. Trump přeruší rozpočtovou krizi, což
se nakonec stalo. Zisky eura akcelerovaly v odpoledních hodinách, kdy společná evropská měna zamířila
nad hladinu 1,14 USD/EUR. Ve čtvrtek dost nemile překvapil pokles lednového indexu PMI v Německu a
v podobně negativním duchu vyzněl i lednový Ifo index (pokles na 99,1 bodu na nejslabší úroveň od února
2016), který mapuje náladu mezi německými podniky. Pokles důvěry hlásila všechna sledovaná odvětví –
zpracovatelský průmysl, obchod, sektor služeb i stavebnictví, přičemž nejpesimističtější jsou podniky ve
zpracovatelském průmyslu a v obchodu. Navzdory evidentnímu zpomalení ekonomické aktivity
v Německu zkraje letošního roku však euro dokázalo v pátek kompletně vymazat ztráty nakumulované
během týdne.

Očekávaná data a události
•
•

Eurozóna: Peněžní nabídka M3 (prosinec)
USA: Index výrobní aktivity z okolí Dallasu (leden), Index aktivity v americké ekonomice podle pobočky
Fedu v Chicagu (prosinec)

