Čtvrtek, 31. ledna 2019

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,80
22,58
6,02

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: Ministerstvo financí ČR snížilo výhled růstu české ekonomiky v roce 2019 na 2,5 % z dřívějších 2,9 %.
Eurozóna: Index ekonomické důvěry v lednu poklesl na 106,2 z prosincových 107,4 bodu.
Německo: Index spotřebitelských cen v lednu podle předběžného odhadu poklesl o 0,8 % m/m a vzrostl o 1,4
% r/r. Spotřebitelská důvěra podle agentury GfK v únoru vzrostla na 10,8 z lednových 10,4 bodu.
USA: Americká centrální banka (Fed) ponechala hlavní úrokovou sazbu v rozmezí 2,25 – 2,50 %.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Ve středu pokračovalo oslabování koruny, která se vůči euru ke konci odpoledne nacházela již na
hladině 25,80 CZK/EUR. Za minutu dvanáct (ode dneška totiž pro členy bankovní rady začíná platit tzv. mediální
karanténa) se včera k únorovému zasedání České národní banky (ČNB) vyjádřil i viceguvernér T. Nidetzký.
Zdůraznil, že v tuto chvíli neví, zda bude hlasovat v únoru pro zvýšení sazeb a rozhodovat se bude na základě
debaty a argumentů, které zazní na zasedání bankovní rady 7. února. Rovněž prohlásil, že letos již slabší kurz
koruny nebude indikátorem toho, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby, tak jako tomu bylo v loňském roce.
Slova T. Nidetzkého velmi dobře ilustrují skutečnost, že nad výsledkem únorového zasedání se z pohledu sazeb
vznáší velký otazník a šance ve prospěch zvýšení sazeb jsou vyrovnané padesát na padesát. A to může být hlavní
důvod, proč koruna v posledním týdnu a půl oslabila, protože komentáře z ČNB z první poloviny ledna původně
naznačovaly celkem jasně únorové zvýšení sazeb.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru koruna ve středu oslabila a ve druhé polovině odpoledne se krátce
podívala nad hladinu 22,60 CZK/USD. Koruně se včera nedařilo ani na měnovém páru s polským zlotým a
zamířila nad hranici 6 CZK/PLN na měsíční minimum.
EURHUF & EURPLN: Zbylým středoevropským měnám se včera poměrně dařilo. Maďarský forint vylepšil letošní
maximum a posunul se těsně nad hladinu 316 HUF/EUR. Polský zlotý zamířil pod úroveň 4,29 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru euro ve středu mírně oslabilo na odpoledních 1,142 USD/EUR, když se
vyčkávalo, co přinese večerní zasedání Americké centrální banky (Fed). Fed podle předpokladu ponechal sazby
beze změny a zároveň z prohlášení vypustil zmínku o předpokladu několikanásobného zvýšení sazeb a naznačil
úvahy nad snížením tempa kvantitativního utahování (snižování bilanční sumy odprodejem cenných papírů).
Euro v reakci na zasedání Fedu otestovalo hladinu 1,15 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

Eurozóna: Hrubý domácí produkt (4. čtvrtletí) – předběžný odhad, Míra nezaměstnanosti (prosinec)
Německo: Míra nezaměstnanosti (leden)
Polsko: Hrubý domácí produkt (2018) – předběžný odhad, Zápis z lednového zasedání Polské centrální banky
(NBP)
USA: Jádrový deflátor osobní spotřeby (prosinec), Nové týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (do 26.
ledna)

