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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento 
dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB 
doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost 
jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou 
analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám 
použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené 
pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo 
Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v 
sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf .Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 
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  Zhoršení ratingu Polska bylo pro finanční trh překvapením 

 
Agentura Standard & Poor's snížila v pátek minulý týden úvěrový rating Polska na BBB+ z předchozího 
hodnocení A-. Agentura navíc zhoršila výhled z „pozitivní“ na „negativní“.  
 
Takové zhoršení hodnocení bylo pro finanční trh velkým překvapením, neboť od posledního hodnocení v září 
2015 se fundamentální ekonomická situace Polska nikterak významně nezhoršila. Jako důvod zhoršení 
ratingu agentura S&P uvedla politické změny, které mohou vést ke snížení nezávislosti a zhoršení fungování 
klíčových polských institucí. Dále S&P naznačila obavu ze snížené fiskální disciplíny. 
 
Polský zlotý reagoval v pátek oslabením vůči euru až k EUR/PLN 4,492 z předchozí úrovně EUR/PLN 
4,414. V průběhu dneška došlo k mírnému zklidnění a posílení zlotého k EUR/PLN 4,460. 
 
Krok agentury je svým způsobem kontroverzní a připomíná částečně snížení ratingu USA v roce 2011. 
Tehdy se jednalo o neschopnost rychlé dohody o navýšení dluhového stropu. V případě Polska S&P reaguje 
na povolební politiku, která zasahuje především do fungování ústavního soudu a médií. Agentura Fitch 
ponechala rating bez změny a RBI očekává, že ani agentura Moody’s hodnocení Polska zatím nezmění.  
 
Finanční trhy mají tendence podobné zprávy přeceňovat a reagovat přehnaně. V krátkém období ještě 
můžeme být svědky výprodejů polských aktiv. S ohledem na jinak solidní fundamentální vývoj polské 
ekonomiky čeká RBI stabilizaci polského finančního trhu. Nicméně s ohledem na rizika dalšího vývoje polské 
politiky není rozumné sázet na radikální zlepšení.  
 
České koruny se vývoj v Polsku zatím nikterak nedotknul a drží se těsně přimknutá k hladině EUR/CZK 27,0. 
Očekáváme, že se blízko této hodnoty udrží většinu roku 2016. Rizikem by zde byl další otřes na globálních 
finančních trzích či neochota inflace růst k vyšším hodnotám. 
 
V případě polského zlotého naši kolegové v RBI očekávali na březen hodnotu EUR/PLN 4,25, což se v tuto 
chvíli jeví příliš optimisticky. V případě posilování PLN bude technicky významnou hladinou EUR/PLN 4,40, 
přičemž posílení pod hladinu EUR/PLN 4,30 v horizontu 3 měsíců se jeví málo pravděpodobně. 
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