Pátek, 30. listopadu 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,97
22,81
6,06

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
•
•
•

Eurozóna: Indikátor ekonomické důvěry v listopadu poklesl na 109,5 ze říjnových 109,7 bodu.
Německo: Míra nezaměstnanosti v listopadu poklesla na 5,0 % ze říjnových 5,1 %. Spotřebitelské ceny
v listopadu podle předběžného odhadu vzrostly o 0,1 % m/m a 2,3 % r/r.
USA: Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu vzrostl říjnu o 0,1 % m/m a 1,8 % r/r. Rozjednané prodeje
domů v říjnu poklesly o 2,6 % m/m a o 4,6 % r/r.

Vývoj na devizovém trhu
•

•

•
•

EURCZK: Na měnovém páru koruny vůči euru včera pokračovalo obchodování v širším okolí hladiny 25,95
CZK/EUR. Čtvrtek opět nepřinesl žádné významnější zprávy z domácí ekonomiky, což však nebude platit o
dnešku, kdy Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní zpřesněný odhad hrubého domácího produktu (HDP) za
3. čtvrtletí. Jen připomínku, podle předběžného odhadu ČSÚ zpřed dvou týdnů česká ekonomika vzrostla
jen o 0,4 % k/k a 2,3 % r/r, když v komentáři nepadla jediná zmínka o průmyslu a investicích. Dnes
zveřejněný zpřesněný odhad HDP tak bude velmi zajímavé sledovat právě s ohledem na strukturu
hospodářského růstu, když v posledních letech byl nezpochybnitelným motorem HDP zpracovatelský
průmysl, což ve 3. čtvrtletí velmi pravděpodobně neplatilo.
USDCZK & PLNCZK: Koruna se ve čtvrtek vůči americkému dolaru pohybovala zhruba v rozmezí 22,75 –
22,90 CZK/USD. Zatímco ve středu se čekalo na večerní projev J. Powella (Fed), tak ve čtvrtek se pro změnu
čekalo na večerní zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu. Na měnovém páru s polským zlotým se
ve čtvrtek obchodovalo především v širším okolí hladiny 6,05 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn maďarský forint včera během dne postupně
odevzdával ranní zisky a ke konci dne se pohyboval lehce nad hladinou 323,50 HUF/EUR. Včera se
poměrně slušně dařilo polskému zlotému, který vůči euru odpoledne posílil pod úroveň 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Vývoj na hlavním měnovém páru byl ještě ve čtvrtek ovlivněn středečními slovy J. Powella (Fed),
že se současné sazby Fedu pohybují již jen těsně pod normální úrovní. Obchodování se tak odehrávalo
především v rozmezí 1,135 – 1,14 USD/EUR s tím, že se vyčkávalo, co přinese večerní zápis (tzv. minutes)
z listopadového zasedání Fedu. Na rozdíl od středy však včera minutes v zásadě nic nového nepřinesly,
když prosincové zvýšení sazeb i nadále zůstává velmi pravděpodobné.

Očekávaná data a události
•
•
•
•
•

ČR: Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí) – zpřesněný odhad
Eurozóna: Míra nezaměstnanosti (říjen), Index spotřebitelských cen (listopad) – předběžný odhad
Německo: Maloobchodní tržby (říjen)
Polsko: Index spotřebitelských cen (listopad), Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí) – zpřesněný odhad
USA: Index výrobní aktivity z okolí Chicaga (listopad)

