Středa, 31. října 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,88
22,77
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
•
•
•
•

ČR: Česká bankovní asociace v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok na 3
% z dřívějších 3,3 %.
Eurozóna: Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu vzrostl o 0,2 % k/k a 1,7 % r/r.
Index ekonomické důvěry v říjnu poklesl na 109,8 ze zářijových 110,9 bodu.
Německo: Míra nezaměstnanosti v říjnu setrvala na 5,1 %. Spotřebitelské ceny v říjnu podle předběžného
odhadu vzrostly o 0,2 % m/m a 2,5 % r/r.
USA: Index vývoje cen nemovitostí S&P/Case-Shiller v srpnu vzrostl o 5,77 % r/r. Spotřebitelská důvěra
v říjnu vzrostla na 137,9 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•
•

EURCZK: Obchodování koruny vůči euru se v úterý odehrávalo zejména těsně pod hladinou 25,90
CZK/EUR, když v úvodu dne se koruna krátce pohybovala dokonce i lehce nad uvedenou hladinou. Úterý
patřilo statistikám o HDP, když byla zveřejněna jak předběžná čísla za velké evropské země jako je Francie
či Itálie, tak i za eurozónu jako celek. Na první odhad výkonu české ekonomiky si sice budeme muset
počkat až do poloviny listopadu, ale již včera byla publikována aktualizovaná prognóza České bankovní
asociace, podle které český HDP letos zpomalí na 3 %. Ještě zajímavější bude sledovat jak moc sníží odhad
HDP v nové prognóze Česká národní banka (ČNB), což se dozvíme již ve čtvrtek. V srpnové prognóze ČNB
predikovala růst o 3,2 % a pravděpodobnost, že bude nyní prognóza snížena hraničí téměř s jistotou.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna v úterý pohybovala zhruba v rozmezí 22,70 -22,80
CZK/USD, v těsné blízkosti letošního korunového minima. Na měnovém páru s polským zlotým v úterý
obchodování pokračovalo několik haléřů pod hranicí 6 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn se maďarský forint vůči euru v úterý pohyboval
těsně pod hladinou 325 HUF/EUR a polský zlotý v širším okolí hladiny 4,33 PLN/EUR.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru se v úterý obchodovalo výhradně pod úrovní 1,14 USD/EUR, avšak
bez testování eurového minima z minulého týdne na hladině 1,133 USD/EUR – vývoj do 17. hodiny. Ze
včera zveřejněných statistik je zřejmé, že evropská ekonomika dále zpomaluje, a to jak při pohledu na
tvrdá data (HDP), tak na tzv. měkké indikátory v podobě indexů podnikatelské a spotřebitelské důvěry
Evropské komise.

Očekávaná data a události
•
•
•
•

ČR: Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti (září)
Eurozóna: Index spotřebitelských cen (říjen) – předběžný odhad, Míra nezaměstnanosti (září)
Polsko: Index spotřebitelských cen (říjen) – předběžný odhad
USA: Tvorba pracovních míst v soukromém sektoru ADP (říjen), Index výrobní aktivity z okolí Chicaga
(říjen)

