Čtvrtek, 29. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,97
23,03
6,05

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: Podle agentury Moody´s letos česká ekonomika vzroste o 3,3 % a v příštím roce o 3,0 %.
Eurozóna: Peněžní zásoba M3 v říjnu vzrostla o 3,9 % r/r.
Německo: Spotřebitelská důvěra podle agentury GfK v prosinci poklesla na 10,4 z listopadových 10,6 bodu.
USA: Schodek obchodní bilance v říjnu činil 77,2 mld. dolarů. Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí potvrzen
s růstem o 3,5 % anualizovaně. Prodeje novostaveb v říjnu poklesly o 8,9 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruny vůči euru i ve středu pokračovalo obchodování zhruba v rozmezí 25,90
– 25,97 CZK/EUR. Domácí makroekonomický kalendář byl opět prázdný, když nejbližší důležitou statistikou
bude páteční zpřesněný odhad hrubého domácího produktu za 3. čtvrtletí.
USDCZK & PLNCZK: Další ztráty si koruna ve středu připsala vůči americkému dolaru a v závěru odpoledne
se obchodování přehouplo lehce přes úroveň 23 CZK/USD. Koruna oslabila i vůči polskému zlotému, a to
z dopoledních 6,03 na pozdně odpoledních 6,05 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint ve středu vůči euru pohyboval
převážně v rozmezí 324 – 324,50 HUF/EUR. Druhá regionální měna, polský zlotý, setrvává již od minulého
pátku v rozmezí 4,29 – 4,30 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se ve středu obchodovalo ve velmi úzkém pásmu 1,127 – 1,13
USD/EUR, když se vyčkávalo na večerní projev J. Powella (Fed). Večerní Powellova slova o tom, že se
současné sazby Fedu pohybují již těsně pod neutrální hladinou, dolar oslabily. Středa byla bohatá na
makroekonomické události z USA – viz. klíčové události. Slovo si však vzal i prezident D. Trump, který se
již poněkolikáté velmi ostře vyjádřil na adresu Americké centrální banky (Fed), nyní konkrétně na jejího
šéfa J. Powella. D. Trump prohlásil, že jeho výběr šéfa Fedu (jmenoval J. Powella loni) nebyl ani trochu
šťastný. Americký prezident Fedu konkrétně vyčítá příliš rychlé zvyšování úrokových sazeb s negativním
dopadem na akcie a posilování dolaru. Takovéto výroky D. Trumpa směrem k Fedu lze směle nazvat
veřejným politickým tlakem na nezávislost domácí centrální banky, což je ve vyspělých zemích poměrně
bezprecedentní situace.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Indikátor ekonomické důvěry (listopad)
Německo: Míra nezaměstnanosti (listopad), Index spotřebitelských cen (listopad) – předběžný odhad
USA: Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (říjen), Nové týdenní žádosti o podporu
v nezaměstnanosti (do 24. listopadu), Rozjednané prodeje domů (říjen), Zápis z listopadového zasedání
Americké centrální banky (Fed)

