
    

 

Sedm dní s korunou 

27. července - 2. srpna 2015 

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. 

  Michal Brožka 
 michal.brozka@rb.cz 
Tel: +420 234 401 498 
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     Česká koruna v režimu automatických intervencí 

Česká koruna se v pondělí obchodovala za EUR/CZK 27,02 vůči euru. Před týdnem se nacházela na 
EUR/CZK 27,04. Vůči dolaru se koruna obchoduje na USD/CZK 24,41. Před týdnem se obchodovala 
poblíž USD/CZK 24,91. Krátce po vydání předešlého Sedm dní s korunou zveřejnila ČNB ex-post zprávu o 
tom, že 17. července intervenovala na trhu s korunou. Pravděpodobně nešlo o velkou intervenci, neboť na 
trhu s kornou k významnějším pohybům nedošlo. Na druhou stranu ČNB o rozsahu intervence neinformovala 
a uvedla že, do budoucna bude informovat o intervencích pouze na základě vlastního uvážení. Rozsah 
intervencí tak bude možné odhadovat až z dvouměsíčních zpoždění, kdy je standardně zveřejňován vývoj 
devizových rezerv. ČNB si tak zde nechává určitou komunikační výhodu. Více transparentnosti by mohlo 
v době silných intervencí teoreticky vyvolat větší spekulace trhu. Otázka transparentnosti a také kredibility 
přijde na misku vah v době, kdy se ČNB rozhodne režim kontroly kurzu opustit. Účastníci trhu mohou být 
překvapeni ať už načasováním (dřívější posílení/posun hladiny), či rozsahem (krátkodobé větší posílení). 

Pro tento rok se ale jeví úvahy o posílení přes hladinu EUR/CZK 27.0 skutečně jako předčasné. ČNB zatím 
zřejmě setrvá v „automatickém“ režimu občasných intervencí na hladině EUR/CZK 27,0. Při zvažování o 
konci intervencí je třeba mít na paměti, že ČNB je především „inflační cílovač“. A inflace je v tuto chvíli velmi 
pomalý „živočich“, zejména ta v zahraničí. Příští prognóza ČNB sice zřejmě ukáže větší optimismus z hlediska 
růstu ekonomiky, ale inflační výhled zůstává relativně nízký. Z hlediska kredibility ČNB a výhledu inflace tak 
máme tendenci spíše věřit tomu, že se ČNB bude snažit držet oslabenou korunu do druhé poloviny roku 
2016. Pokud by tlak na růst devizových rezerv byl příliš velký, může ČNB sáhnout i ke snížení úrokových 
sazeb do záporu. Logiku z hlediska fáze hospodářského cyklu by tento krok neměl, ale jakožto nástroj 
ovlivnění měnového kurzu ano. Prozatím tedy, pokud korunu nevyruší nějaká událost (Řecko, růst sazeb Fedu) 
kurz zřejmě setrvá poblíž hladiny EUR/CZK 27.0. Prognózu kurzu koruny nyní podrobujeme revizi. 

Pro vývoj dolaru může být tento týden důležité zveřejnění HDP za druhé čtvrtletí. Po nečekaně slabém 
výsledku za první kvartál se čeká slušný růst. Středeční zasedání Fedu bude trhem bedlivě sledováno, ale 
vzhledem k tomu, že poslední data nepřinesla významné překvapení, tisková konference se tentokrát nekoná, 
mnoho nového se zřejmě nedozvíme. Již na zářijovém zasedání ale RBI čeká první zvýšení úrokových sazeb. 

 

Technická analýza 
EUR/CZK   R2: 27,19       3- týdenní maximum 
                    R1: 27,11       MA 20 
                    S1: 27,00       Intervenční hladina ČNB 

  Události   
29. 7.  Zasedání americké centrální banky 
30. 7. USA  předběžný výsledek HDP , Q2, % mezikvartální anualizované tempo RBI 3,2  (trh 2,5; Q1 -0,2) 

Prognóza        
 

Kurz ke konci období       aktuální  kurz       září 2015           prosinec 2015        březen 2016 
EUR/CZK*                           27,02                    27,50                   27,40                   27,40                
USD/CZK*                          24,41                    25,00                  26,10                    26,10 
*v revizi 
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