
 

 

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 4. 
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 ČNB pravděpodobně uvolní kurz v 2017 

Česká koruna zůstává těsně přimknutá k EUR/CZK 27,04. Vůči dolaru se koruna na začátku týdne obchoduje na 
USD/CZK 24,22, před týdnem byla na hladině USD/CZK 24,87. Dolar byl v minulém týdnu negativně ovlivněn 
snížením indexu ISM ve výrobním a nevýrobním sektoru a nižším počtem nově vytvořených pracovních míst. 
Implikovaná pravděpodobnost 25b. zvýšení úrokových sazeb Fedu v letošním roce klesla na pouhých 53 %, 
zatímco začátkem roku to bylo 93 %. Dle názoru RBI trh tuto šanci podhodnocuje. 
 
Česká národní banka minulý týden na zasedání nastavení měnové politiky nezměnila. Nicméně Bankovní rada se 
nově shodla na tom, že kurz neuvolní před koncem roku 2016, přičemž by k uvolnění mohlo pravděpodobně dojít 
v první polovině roku 2017.  V našem základním scénáři nadále čekáme, že ke konci režimu kontroly kurzu nad 
hladinou EUR/CZK 27,0 dojde v prvním čtvrtletí roku 2017. Hlavní proměnnou v této hádance bude vývoj inflace a 
výhled na inflaci. S tím, jak se bude přibližovat očekávaný konec intervencí, čekáme zvýšené spekulace na posílení 
koruny a rovněž zvýšenou zajišťovací aktivitu především exportérů. Tato zvýšená poptávka po korunách bude 
saturována intervencemi. To bude mít za následek jednak nárůst objemu devizových rezerv ČNB a také posun 
forwardových kurzů, což ovlivní reálné cenové možnosti zajištění i spekulací. Tato dynamika způsobí výraznou 
nejistotu z hlediska následného vývoje kurzu po opuštění intervencí. Pokud nutnost intervencí před opuštěním nebude 
tak masivní, aby poptávka po koruně byla uspokojena na velmi dlouhou dobu dopředu, pak bude koruna po konci 
intervencí posilovat. Čím větší budou intervence v relaci k budoucímu vývoji ekonomiky, tím více budou utlumeny 
následné tlaky na posilování z důvodu uzavírání dlouhých pozic v koruně. Lze říci, že s rostoucím objemem 
devizových rezerv bude následný řízený plovoucí kurz jaksi více řízený, než byl před začátkem intervencí. ČNB 
rovněž uvádí, že bude bránit přílišné volatilitě koruny. Načasování a průběh konce intervencí zůstává silně nejisté. 
 
V tomto týdnu bude zveřejněn vývoj spotřebitelské inflace v ČR na začátku roku. Čekáme +0,6 % (r/r i m/m). Trh 
čeká o 10bp méně, zatímco prognóza ČNB na celé první čtvrtletí čeká +0,8 %. Jde o velmi důležitý údaj, jehož 
zveřejnění může trh s korunou ovlivnit. (Prognóza na delší období: viz druhá strana dokumentu). 
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 TECHNICKÁ ANALÝZA 

EUR/CZK R1: 27,14     Max. 28. 10. 2015  
 R2: 27,10     3M maximum  
 S1: 27,00     Intervenční hladina  
   
 

 UDÁLOSTI 
12. 2. ČR CPI inflace, leden, % m/m = r/r  RB 0,6 (trh 0,5, prosinec 0,1) 
12. 2. SRN CPI inflace, leden, % r/r                                          RBI 0,5 (trh 0,5, prosinec 0,5) 
12. 2. SRN HDP předběžný odhad, čtvrté čtvrtletí % č/č                                               RBI 0,3 (trh 0,3, Q3 0,3) 
12. 2. EUR HDP předběžný odhad, čtvrté čtvrtletí % č/č                                               RBI 0,3 (trh 0,3, Q3 0,3) 
12. 2. USA maloobchodní tržby, leden % m/m                                                  RBI 0,0 (trh 0,1, prosinec -0,1) 
 
 

 PROGNÓZA 

 

Kurz ke konci období  aktuální kurz březen 2016 červen 2016 září 2016 

EUR/CZK 27,04 27,00 27,00 27,00 

USD/CZK 24,22 25,71 26,21 26,73 
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Vysvětlivky: 
max 90: horní hranice 90% intervalu spolehlivosti pro budoucí pohyb EUR/CZK 
max70: horní hranice 70% intervalu spolehlivosti pro budoucí pohyb EUR/CZK 
min 70: spodní hranice 70% intervalu spolehlivosti pro budoucí pohyb EUR/CZK 
min 90: spodní hranice 90% intervalu spolehlivosti pro budoucí pohyb EUR/CZK 
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prognózy 
min90 min70 min70 max90 

Dnešní kurz 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

2Q 2016 27,0 25,8 26,5 28,1 28,8 
3Q 2016 27,0 25,0 25,8 28,4 29,3 

4Q 2016 27,0 24,2 25,2 28,6 29,6 
1Q 2017 25,9 22,6 23,9 28,0 29,2 

2Q 2017 26,2 22,6 24,0 28,4 29,6 
3Q 2017 25,9 22,0 23,5 28,3 29,8 

4Q 2017 25,6 21,5 23,1 28,1 29,7 

 PROGNÓZA EUR/CZK 2016 - 2017 


