
 

 

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_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1. 
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 ECB čeká na prosinec 

Česká koruna se drží hladiny EUR/CZK 27,00. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 24,82, 
před týdnem činil kurz koruny proti dolaru USD/CZK 24,60. 
 
Zasedání Evropské centrální banky (ECB) minulý týden nepřineslo žádnou změnu. Šéf ECB Mario Draghi na tiskové 
konferenci uvedl, že ECB nediskutovala ani možnost konce programu kvantitativního uvolňování, ani nediskutovala o 
horizontu tohoto programu. Každopádně už teď je jasné, že ECB svůj program kvantitativního uvolňování neukončí 
jednorázově. Naši kolegové z Vídně očekávají, že ECB v prosinci oznámí prodloužení stávajícího programu za 
březen 2017. Od poloviny roku 2017 by pak mělo docházet k postupnému snižování objemů měsíčních nákupů 
aktiv, momentálně se měsíční objem nakoupených aktiv pohybuje ve výší 80 mld. Eur.  
 
Předtím, než učiní nové rozhodnutí o programu kvantitativního uvolňování, ECB vyčkává na novou prognózu. Klíčové 
výroky by tak měly zaznít na zasedání ECB v prosinci. Tou dobou bude po amerických presidentských volbách USA 
a rovněž by měl být jasnější výhled na úrokové sazby Fedu. Peněžní trh započítává pravděpodobnost zvýšení 
úrokových sazeb Fedu z necelých 70 %. Inflace v USA zrychlila v souladu s očekáváním na 1,5 % r/r 
z předchozího tempa 1,1 %. V tomto týdnu bude trh sledovat především odhad vývoje HDP v USA za třetí čtvrtletí. Po 
zklamání v první polovině roku by růst americké ekonomiky měl citelně zrychlit. 
 
V minulém týdnu jsme opět slyšeli výroky z ČNB. Guvernér Rusnok například připomněl, že konec kurzového 
závazku může přijít v závislosti na podmínkách vývoje i později než se zatím čeká, konkrétně až v roce 2018. 
Nicméně zopakoval, že nejpravděpodobnějším termínem je polovina roku. Zajímavější bylo Rusnokovo vyjádření o 
tom, že po ukončení kurzového závazku by pohyby kurzu v jednotkách procent nebyly něčím, „co by nás mělo 
vzrušovat“. Naopak ČNB očekává trendové posílení domácí měny, kterému nebude bránit. My i nadále čekáme 
exit ze současného režimu ve druhé polovině roku 2017 (konkrétně v listopadu) a varujeme i v kontextu výroků ČNB 
před zvýšenou volatilitou v období exitu. 

 TECHNICKÁ ANALÝZA 

EUR/CZK R1: 27,18     Max 29. 6. 
 R2: 27,10     Max 16. 6. 
 S1: 27,00     Intervenční hladina 

 
                           Zdroj dat: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s. 

 
 UDÁLOSTI 

24. 10. SRN PMI index nákupních manažerů, průmysl, říjen v bodech 55,1 (trh 54,3, září 54,3) 
24. 10. EUR PMI index nákupních manažerů, průmysl, říjen v bodech 53,3 (trh 52,6, září 52,6) 
25. 10. SRN IFO index podnikatelské důvěry, říjen v bodech 
28. 10. USA odhad HDP za Q3 % č/č (anualizovaně) 
28. 10. SRN CPI, říjen % r/r 

RBI 109,3 (trh 109,6, září 109,5) 
RBI 2,6 (trh 2,5, Q2 1,4) 
RBI 0,5 (trh 0,6, září 0,5)  

 

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s. 
 

 
 PROGNÓZA 

 

Kurz ke konci období  aktuální kurz prosinec 2016 březen 2017 červen 2017 

EUR/CZK 27,02 27,00 27,00 27,00 

USD/CZK 24,82 25,00 25,20 26,50 

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s.,  
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