7 dní s korunou
17.– 23. červenec 2017
17. července 2017

ECB změnu nechystá, euro přesto posiluje
EUR/CZK

Česká koruna během minulého týdne oscilovala kolem úrovně EUR/CZK 26,10, dnes ráno se nachází v blízkosti
EUR/CZK 26,08. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 22,78, před týdnem byla na úrovni
okolo USD/CZK 22, 83.
Zveřejněná makroekonomická data na českém trhu minulý týden nepřekvapila a tak jejich dopad na kurz české
koruny byl minimální. Červnové spotřebitelské ceny se v souladu s odhadem trhu meziměsíčně nezměnily a meziroční
inflace zpomalila na 2,3 % z květnových 2,4 %. To je 0,3 p.b. pod současnou prognózou ČNB, česká měna však
na statistiku spotřebitelské inflace nijak výrazně nereagovala. Tento týden budou zveřejněny ceny průmyslových
výrobců za červen. Ty by měly z důvodu nižších cen ropy a průmyslových kovů na světových trzích meziměsíčně
klesnout a signalizovat možné zpomalení spotřebitelské inflace v příštích měsících. To by nahrálo oddálení růstu
úrokových sazeb, se kterými ČNB ve své prognóze počítá již v tomto čtvrtletí. K oddálení zvýšení úrokových sazeb
však podle našeho názoru dojde i v případě, že česká koruna posílí pod hladinu EUR/CZK 26,0.
Euro vůči dolaru minulý týden posílilo téměř o 0,5 % na úroveň okolo EUR/USD 1,146. Euru pomohla především
dobrá makroekonomická data z eurozóny, kterým vévodila květnová průmyslová výroba. Ta meziročně vzrostla o
úctyhodná 4 %. Naopak dolaru podpora makroekonomických dat chyběla. Trh byl zklamán jak ze statistiky
maloobchodních tržeb za červen, tak i z nižší spotřebitelské inflace. Dolar ani nijak výrazně nereagoval na projev
guvernérky J. Yellen před kongresem, při kterém potvrdila dosavadní strategii Fedu.

Zdroj dat: Thomson Reuters

Tento týden by s kurzem eura vůči dolaru mohlo zamíchat měnověpolitické zasedání Evropské centrální banky. Sice
se neočekává, že by ECB změnila kurz své měnové politiky, důležitý bude ale projev guvernéra M. Draghiho na
následné tiskové konferenci. M. Draghi bude pravděpodobně volit slova velice opatrně, přesto by mohl více rozvést
argumenty ze svého projevu v Sintře. Je také možné, že dojde k oznámení, že ECB během letních měsíců připravuje
měnověpolitickou strategii na rok 2018. RBI tým předpokládá, že celkový tón měnověpolitického zasedání ECB
bude spíše jestřábí, což kurz eura udrží na silné úrovni.
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UDÁLOSTI
18. 7. SRN ZEW index ekonomické důvěry, červenec v bodech
20. 7. USA Philladelphia Fed Index, červenec v bodech
20. 7. ECB depositní sazba, %
20. 7. ČR PPI ceny v průmyslu, červen, % r/r

RBI 16,5 (trh 18,0; červen 18,6)
RBI 30,0 (trh 22,9; červen 27,6)
RBI -0,4 (trh -0,4; červen -0,4)
RBI 1,7 (trh 1,7; květen 2,3)

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s.
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