
    

 

Sedm dní s korunou 

3.- 9. 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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     Má vůbec něco šanci pohnout kurzem koruny? 

Česká koruna se v pondělí obchodovala za EUR/CZK 27,06 vůči euru. Před týdnem se nacházela na 
EUR/CZK 27,02. Vůči dolaru se koruna obchodovala na USD/CZK 24,63. Před týdnem byla poblíž úrovně 
USD/CZK 24,41.  

ČNB nic nezměnila na své strategii. To znamená, že intervenuje blízko hladiny EUR/CZK 27,0. Teoreticky tak 
můžeme vidět i kotace lehce pod úrovní EUR/CZK 27,0, ale o prolomení závazku nelze mluvit. V tomto 
ohledu si ČNB ztrátu kredibility dovolit nemůže. S kredibilitou bude svádět zápas, až se více přiblíží moment, 
kdy bude třeba nechat korunu posílit. Současně ČNB nadále informuje o intervencích pouze na základě 
aktuální úvahy a nechává si tak komunikační výhodu. Zasedání ČNB tento týden bude bedlivě sledované 
především proto, že bude představena nová prognóza. Vyšší současná inflace a HDP zvýší zřejmě i hodnoty 
prognózované, nicméně růst inflace by měl zůstat velmi pozvolný. V očích ČNB by tak mělo být stále nejlepší 
volbou držet oslabenou korunu až do druhé poloviny roku 2016. Spekulace trhu to ale budou ČNB 
znesnadňovat. V našem hlavním scénáři počítáme s tím, že ČNB bude za pomoci intervencí držet svůj 
závazek do poloviny roku 2016, kdy objem devizových rezerv naroste zhruba na polovinu hodnoty ročního 
HDP ČR. Ve třetím čtvrtletí bude následovat oznámení o opuštění závazku a skokovém posílení koruny o více 
než 3 %. Po krátké době přijdou další intervence, ovšem ČNB nevyhlásí novou hladinu, na které by 
intervenovala automaticky. Kurz koruny se pak začne stabilizovat poblíž EUR/CZK 26,40. V následujících 
čtvrtletích pak čekáme další, pomalejší posílení koruny.  

Koruna by tak prozatím měla „27“ vnímat jako magnet, od kterého se v dohledné době moc nevzdálí. 
Krátkodobě by ji mohlo oslabit zvyšování úrokových sazeb Fedem, eskalace potíží v eurozóně a případně 
zhoršení výhledu na ekonomiku a především na inflaci. 

Pro eurodolarový trh budou tento týden klíčové další údaje z trhu práce. Čeká se opět slušný nárůst počtu 
pracovních míst o více než 220 tis. Přičemž údaj ovlivní spekulace na zářijové zasedání Fedu. Zaslouženou 
pozornost samozřejmě získá i vývoj předstihového indexu ISM v USA za červenec. RBI nadále počítá s růstem 
úrokových sazeb v USA již v září.  

 

Technická analýza 

EUR/CZK   R2: 27,19       1- měsíční maximum 

                    R1: 27,14       2- týdenní maximum 
                    S1: 27,00       Intervenční hladina ČNB 

  Události   

3. 8. USA ISM index nákupních manžerů, červenec, v bodech                     RBI 53,5 (trh 53,5; červen 53,5) 
6. 8. ČR průmyslová výroba, červen % meziročně,                                                 RB 7,0  (trh 6,3; květen 2,0) 
6. 8. Měnově-politické zasedání ČNB  
7. 8. USA počet nově vytvořených pracovních míst, červenec, v tis.              RBI 235 (trh 225; červen 223) 

Prognóza        
 

Kurz ke konci období       aktuální  kurz       září 2015           prosinec 2015        březen 2016 
EUR/CZK                            27,06                    27,10                   27,10                   27,10                
USD/CZK                           24,63                    24,60                  25,80                    25,80 
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