Úterý, 4. prosince 2018

Zavírací kurz a predikce

EURCZK
USDCZK
PLNCZK

Zavírací kurz
v 17 hod.
25,90
22,83
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
•
•
•
•

ČR: Index PMI ve zpracovatelském sektoru v listopadu poklesl na 51,8 z říjnových 52,5 bodu. Státní
rozpočet na konci listopadu vykazoval schodek ve výši 21,64 mld. korun.
Eurozóna: Index PMI ve zpracovatelském sektoru v listopadu zpřesněn na 51,8 z předběžných 51,5 bodu.
Polsko: Index PMI ve zpracovatelském sektoru v listopadu poklesl na 49,5 z říjnových 50,4 bodu.
USA: Index ISM ve výrobním sektoru v listopadu vzrostl na 59,3 ze říjnových 57,7 bodu.

Vývoj na devizovém trhu
•

•
•

•

EURCZK: Koruna vůči euru na začátku nového týdne posílila a v závěru odpoledne testovala hladinu 25,90
CZK/EUR. Nálada na globálních finančních trzích byla sice v pondělí optimistická s ohledem na výsledek
summitu G20, avšak v ČR pokles indexu PMI (51,8 bodu) na nejnižší hodnoty za poslední více jak dva roky
již příliš optimistický nebyl. Celková hodnota PMI se totiž začíná nepříjemně přibližovat hladině 50 bodů,
která je předělem mezi fází výrobní expanze (nad 50 body) a restrikce (pod 50 body). Kromě toho se
subindex nových zakázek dostal poprvé od srpna 2016 pod 50 bodů, což stručně znamená, že objem
nových zakázek v listopadu poprvé po dvaceti sedmi měsících poklesl. Velkou měrou se o to zasloužily
problémy v automobilovém průmyslu spojené se zavedením testování emisí. ČR v tomto případě kopíruje
negativní trend ze sousedních zemí, když shodných 51,8 bodu činil v listopadu německý PMI, zatímco
v Polsku PMI dokonce pokles až na 49,5 bodu.
USDCZK & PLNCZK: Vůči americkému dolaru se koruna v úvodu nového týdne pohybovala především
v rozmezí 22,80 – 22,90 CZK/USD a na měnovém páru s polským zlotým převažovaly obchody nad
hladinou 6,05 CZK/PLN.
EURHUF & EURPLN: Zbylé středoevropské měny v pondělí těžily z pozitivní nálady na finančních trzích po
summitu G20. Maďarský forint vůči euru posílil pod hladinu 323 HUF/EUR a polský zlotý pod hladinu 4,28
PLN/EUR, a to navzdory tomu, že index PMI zamířil pod hranici 50 bodů.
EURUSD: Na hlavním měnovém páru sice euro nejprve dostalo pozitivní impuls od summitu G20 a hlavně
od dohody mezi USA a Čínou nepokračovat zatím v eskalaci obchodního protekcionismu, ale výsledně
v pondělí k žádnému výraznějšímu posílení společné evropské měny nedošlo. Kurz se pohyboval v rozmezí
1,132 – 1,138 USD/EUR.

Očekávaná data a události
•
•
•

ČR: Průměrní mzda (3. čtvrtletí)
Eurozóna: Index cen průmyslových výrobců (říjen)
USA: Projevy centrálních bankéřů – Williams (Fed)

