Středa, 28. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,93
22,99
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
•
•

Polsko: Míra nezaměstnanosti v říjnu setrvala na hodnotě 5,7 %.
USA: Ceny nemovitostí podle indexu S&P/Case-Shiller v září vzrostly o 5,51 % r/r. Spotřebitelská
důvěra v listopadu poklesla na 135,7 ze říjnových 137,9 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruny vůči euru v úterý pokračovalo na mezibankovním trhu
obchodování cca v rozmezí 25,89 – 25,96 CZK/EUR. Domácí makroekonomický kalendář byl prázdný
a stejně tomu tak bude i dnes.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna dále oslabila a v závěru úterního odpoledne se
obchodovalo již na spodní straně hladiny 23 CZK/USD. Vůči polskému zlotému pokračovalo
obchodování několik haléřů nad hladinou 6 CZK/PLN. Koruna dokázala v průběhu dne smazat ranní
ztráty.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint v úterý dále oslaboval a
odpoledne zamířil těsně pod hladinu 325 HUF/EUR. Obchodování polského zlotého vůči euru se i
nadále odehrávalo především v rozmezí 4,29 – 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru si v úterý další ztráty připsalo euro a ke konci odpoledne
zamířilo pod hladinu 1,13 USD/EUR. Jednou z klíčových událostí tohoto týdne bude víkendový
summit zemí G20, na kterém mají domluvenou separátní schůzku americký prezident D. Trump
s čínským protějškem Xi Jinpingem. V předchozích týdnech existovaly určité náznaky, že by právě tato
schůzka mohla zastavit eskalaci obchodního konfliktu mezi oběma zeměmi a zároveň posloužit jako
výchozí bod pro další vyjednávání v roce 2019. První dva dny tohoto týdne však zatím ukazují přesný
opak, tj. další vyhrocení obchodních vztahů. V rozhovoru pro WSJ D. Trump uvedl, že od 1. ledna
počítá s plánovaným navýšením cel na dovoz čínského zboží (200 mld. USD) ze současných 10 % na
25 % a nevyloučil ani zavedení cel na veškerý čínský dovoz zboží. V úterý navíc list Wirtschaftswoche
přinesl zprávu, že od příštího týdne budou uvalena cla ve výši 25 % na dovoz německých aut do USA.
Z tohoto pohledu bude víkendový summit G20 ještě napínavější a závěr letošního roku tak může být
o poznání nejistější a pesimističtější, než se ještě v předchozích týdnech mohlo zdát.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Peněžní zásoba M3 (říjen)
Německo: Index spotřebitelské důvěry podle agentury GfK (prosinec)
USA: Obchodní bilance (říjen), Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí) – zpřesněný odhad, Prodeje
novostaveb (říjen), J. Powell (Fed) – projev v New Yorku

