Úterý, 30. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,88
22,72
5,98

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
•

USA: Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v září vzrostl o 0,2 % m/m a 2,0 % r/r. Osobní
příjmy v září vzrostly o 0,2 % m/m a osobní výdaje o 0,4 % m/m. Index průmyslové aktivity z okolí
Dallasu v říjnu vzrostl na 29,4 ze zářijových 28,1 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Koruna vůči euru v úvodu nového týdne oslabila. Zatímco se v pondělí ráno obchodovalo
těsně nad hladinou 25,80 CZK/EUR, tak v závěru odpoledne se kurz nacházel několik haléřů pod
úrovní 25,90 CZK/EUR. Včerejší ztráty koruny lze přičíst vnějším faktorům vzhledem k prázdnému
domácímu makroekonomickému kalendáři a celkové absenci zajímavějších domácích událostí.
V pondělí však neztrácela jen koruna, ale i další regionální měny jako maďarský forint či polský zlotý.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna v pondělí ztratila, když se během dne postupně
dostávala na slabší úrovně. Ve druhé polovině odpoledne se obchodování přesunulo nad hladinu
22,70 CZK/USD. Na měnovém páru s polským zlotým koruna naopak dokázala mírně posílit a zamířit
hloubej pod hranici 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se obchodování maďarského forintu vůči euru
odehrávalo v pondělí nad hladinou 324 HUF/EUR. Polský zlotý zamířil nad hladinu 4,32 PLN/EUR, na
nejslabší hodnoty za poslední tři týdny.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se euro v úvodu týdne vůči americkému dolaru pohybovalo
v okolí hladiny 1,14 USD/EUR, když obchody pod 1,14 převažovaly. V úvodu týdne nebyly zveřejněny
žádné důležitější ekonomické statistiky s výjimkou jádrového deflátoru osobní spotřeby (PCE) v USA
– jedná se o Americkou centrální bankou (Fed) preferovaný ukazatel vývoje inflace. Pozornost tak i
nadále poutala Itálie. V závěru minulého týdne agentura Standard & Poor's sice ponechala italský
rating beze změny na hodnotě BBB, avšak výhled ratingu změnila na negativní ze stabilního. Italský
premiér G. Conte rozhodnutí agentury uvítal a zároveň upozornil na vysokou konkurenceschopnost
italských firem či vysokou úroveň soukromých úspor. Předchozí však nic nemění na faktu, že se rating
Itálie začíná pomalu, ale nebezpečně blížit tzv. spekulativnímu pásmu a pokud se bude italská vláda i
nadále přít o výši schodku státního rozpočtu s Evropskou komisí, tak nelze v příštím roce propad
z investičního do spekulativního pásma skutečně vyloučit, a to se všemi negativními konsekvencemi.

Očekávaná data a události
•
•
•

Eurozóna: Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí) – předběžný odhad, Index ekonomické důvěry (říjen)
Německo: Míra nezaměstnanosti (říjen), Index spotřebitelských cen (říjen) – předběžný odhad
USA: Index vývoje cen nemovitostí S&P/Case-Shiller (srpen), Index spotřebitelské důvěry (říjen)

