
 

 

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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 Zasedání ČNB pravděpodobně změnu nepřinese 

Česká koruna zůstává těsně u hladiny EUR/CZK 27,00. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 
24,02, před týdnem činil kurz koruny proti dolaru USD/CZK 24,18. 
V tomto týdnu bude na domácím trhu stát za pozornost zasedání ČNB a zveřejnění finálního odhadu HDP za druhé 
čtvrtletí. Ani jedna z těchto událostí by neměla vyvolat výraznější tržní reakci. Na zasedání ČNB, kde budou přítomní 
jen 4 ze 7 členů Rady, nečekáme žádnou změnu v nastavení politiky. I když nebude zveřejněna nová prognóza, 
ČNB může okomentovat nejnovější ekonomický vývoj. Inflace se prozatím vyvíjí v souladu s očekáváními ČNB a dle 
našich propočtů by se měla přiblížit ke středu inflačního pásma v Q1 2017. ČNB také zřejmě zopakuje, že očekává 
opuštění závazku v polovině roku 2017. My očekáváme, že ECB začne ukončovat program kvantitativního 
uvolňování v druhé polovině roku 2017, a proto očekáváme ukončení kurzového závazku ve čtvrtém čtvrtletí 2017. 
Z rozkolísanosti na forwardových kurzech EUR/CZK v minulém týdnu lze vyvozovat, že ČNB pravděpodobně 
masivněji intervenovala proti koruně. Guvernér J. Rusnok může využít čtvrtečního zasedání k slovní intervenci proti 
koruně. 
 
V minulém týdnu Fed dle očekávání ponechal úrokové sazby beze změny. Na zasedání guvernérka Fedu J. 
Yellenová indikovala možnost zvýšit úrokové sazby do konce roku, pokud se zaměstnanost bude vyvíjet solidně a 
neobjeví se žádná nová rizika. Zajímavé je, že až 3 členové Fedu hlasovali pro zvýšení sazeb o 25bp. 
Nejednotnost v názorech ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb mezi členy Fedu je patrná a trh přestává věřit 
prohlášením Fedu. Po zasedání Fedu pravděpodobnost, se kterou peněžní trh započítává zvýšení amerických 
úrokových sazeb do konce roku, setrvala téměř nezměněná poblíž 60 %. Pokud by tedy Fed v prosinci rozhodl 
zvýšit sazby, bylo by to pro trhy překvapením, což by mohlo vést k posílení dolaru. 
  
V návaznosti na výsledek zasedání Fedu změnili naši kolegové ve Vídni výhled na EUR/USD a počet zvýšení 
úrokových sazeb Fedu. V nové prognóze počítá RaiffeisenResearch s posílením dolaru k EUR/USD 1,08 do konce 
letošního roku a kurzem EUR/USD 1,05 ke konci příštího roku. Nově RaiffeisenResearch očekává jedno zvýšení 
sazeb Fedu letos a pouze dvě zvýšení v příštím roce. V předchozí prognóze očekával RaiffeisenResearch rychlejší 
růst sazeb Fedu v příštím roce a silnější posilování dolaru vůči euru. 
 

 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 

28. 9. USA objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, srpen, % m/m  RBI -0,6 (trh -1,5, červenec +4,4)     
29. 9. USA zpřesněný odhad HDP za Q2, % č/č (anualizovaně)  RBI 1,2 (trh 1,3, rychlý odhad 1,1) 
29. 9. ČNB měnově-politické zasedání  
30. 9. ČR  finální odhad HDP za Q2 

beze změny sazeb a kurzu 
rychlý odhad 0,9 % č/č a 2,6 % r/r 

 
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 24,02 25,00 25,20 26,50 

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s.,  
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