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 Konvergenční příběh se vrací 
Česká koruna se v pondělí ráno obchodovala na hladině EUR/CZK 27,01, tedy prakticky na stejné úrovni jako před 
týdnem. Vůči dolaru se koruna na začátku týdne obchoduje na USD/CZK 24,39, před týdnem byla na hladině 
USD/CZK 24,65.  
 
Zpráva o vývoji českého HDP opět vyrazila dech, když podle předběžného výsledku ekonomika vzrostla ve druhém 
čtvrtletí oproti prvnímu o 0,9 %. Meziroční dynamika růstu zrychlila na 4,4 %. Po extrémně silném prvním čtvrtletí se 
čekala korekce. Jde o předběžný výsledek, který může být značně upraven, nicméně je zřejmé, že česká ekonomika 
nabrala dech a vrací se ke konvergenci vůči ekonomice eurozóny. Pokud se nezmění to, co léta platilo, a sice že 
česká ekonomika konvergovala vůči eurozóně skrze kurz a nikoliv skrze inflační diferenciál, měla by koruna 
posilovat.  Prozatím je zde však závazek ČNB, pro kterou je hlavní proměnnou inflace. A inflace se globálně zvyšuje 
velmi pomalu. Domníváme se proto, že ČNB se bude snažit udržet svůj závazek EUR/CZK nad 27,0 až do 
avizované druhé poloviny roku 2016, kdy jej nechá posílit. Pokud by inflace a výhled na její další vývoj překvapil 
směrem vzhůru, je možný i dřívější exit ze současného režimu. Období opuštění intervenčního režimu bude 
pravděpodobně dosti volatilní, přičemž je pravděpodobné, že ČNB bude opakovaně intervenovat na předem 
neoznámených úrovních. Až do exitu čekáme pohyb EUR/CZK poblíž 27,0, přičemž v horizontu roku může nastat 
několik situací, které by mohly vést ke krátkodobému oslabení koruny. K takovým může patřit zvýšení úrokových 
sazeb Fedem, které čekáme v září, problémy eurozóny, nižší vývoj inflace a případně další potíže čínské ekonomiky. 
Právě Čína nabídla v minulém týdnu světovým trhům impuls, když devalvovala juan o cca 3 %. O chuti členů Fedu 
zvyšovat úrokové sazby může tento týden vypovědět záznam z minulého zasedání. 
 
S ohledem na existující riziko předčasného ukončení režimu kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0 
přikládáme na následující straně možnosti zajištění nad intervenční úrovní EUR/CZK. 27,0. 
 

17. 8. 2015 

 TECHNICKÁ ANALÝZA 

EUR/CZK R1: 27,14     měsíční maximum  
 R2: 27,04     SMAVG 20 
 S1: 27,00     Intervenční hladina ČNB 
   
 

 UDÁLOSTI 
18. 5. ČR PPI ceny v průmyslu, červenec, % r/r RB -2,6 (trh -2,6, červen -2,3) 
19. 5. USA CPI inflace, červenec, % r/r RBI 0,3 (trh 0,2, červen 0,1) 
19. 5. USA Záznam z minulého zasedání Fedu                             Možnost signalizace růstu sazeb 

20. 5. USA Filadelfský Fed index, srpen v bodech                                                   (trh 7,0, červenec 5,7) 

  

 
 

 PROGNÓZA 

 

Kurz ke konci období  aktuální kurz září 2015 prosinec 2015 březen 2016 

EUR/CZK  27,01 27,10 27.10 27.10 

USD/CZK 24,39 24,60 25,80 25,80 
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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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9EUR/CZK Střed 
prognózy 

min90 min70 min70 max90 

Dnešní kurz 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
4Q 2015 27,1 26,3 26,7 27,9 28,3 
1Q 2016 27,1 25,9 26,3 28,0 28,5 
2Q 2016 27,0 25,5 25,9 28,2 28,7 

3Q 2016 26,4 24,6 25,1 28,0 28,5 
4Q 2016 26,2 24,2 24,7 28,0 28,5 

1Q 2017 26,2 23,2 24,1 28,0 28,7 
2Q 2017 26,0 22,5 23,8 28,0 28,8 
4Q 2015 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

 PROGNÓZA EUR/CZK 2015 A 2016 

Legenda:  min90 – spodní hranice očekávání s 90% pravděpodobností 
 Min70 – spodní hranice očekávání se 70% pravděpodobností 
 max90 – horní hranice očekávání s 90% pravděpodobností 
 max70 – horní hranice očekávání se 70% pravděpodobností 

 NABÍDKY NEJVÝHODNĚŠÍCH ŘEŠENÍ ZAJIŠTĚNÍ 8/2015 – 12/2016 

 PRO EXPORTÉRY EUR/CZK: 
 

Booster Forward Extra 
 

  Varianta 1  

Konverzní kurz (EUR/CZK)   26,400  
Horní hranice Participace (EUR/CZK)  27,300  
Dolní hranice Participace (EUR/CZK)  25,000  

Participační kurz (EUR/CZK)  26,4 - 27,799  

                                
 SITUACE V ROZHODNÝ DEN: 
Pokud se fixing EUR/CZK Evropské centrální banky (fixing ECB) v Rozhodný den nacházel na anebo nad Horní hranicí Participace 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Konverzní kurz 
Pokud se fixing ECB v Rozhodný den nacházel pod Horní hranicí Participace a zároveň na anebo nad Konverzním kurzem 
→ Klient prodá bance libovolný za Aktuální kurz 
Pokud se fixing ECB v Rozhodný den nacházel pod Konverzním kurzem a zároveň nad Dolní hranicí Participace 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Konverzní kurz plus rozdíl mezi Konverzním kurzem a fixingem ECB EUR/CZK  
 (např. výsledný kurz ve variantě 1: 26,400 + (26,400 – ECB fixing) 
Pokud se fixing ECB v Rozhodný den nacházel na anebo pod Dolní hranicí Participace 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Konverzní kurz 
 
 
 
 

 PRO EXPORTÉRY USD/CZK: 
 

Forwards s participací nahoru (Forward extra) 
 

  Varianta 1  

Konverzní kurz (USD/CZK)   23,400  
Horní hranice (USD/CZK)  26,000  
Participační kurz (USD/CZK)  23,4 - 25,999  

 

SITUACE V ROZHODNÝ DEN: 
Pokud se fixing USD/CZK Evropské centrální banky (fixing ECB) v Rozhodný den nacházel na anebo pod Konverzním kurzem: 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Konverzní kurz 
Pokud se fixing ECB v Rozhodný den nacházel nad Konverzním kurzem a zároveň pod Horní hranicí: 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Participační kurz 
Pokud se fixing ECB v Rozhodný den nacházel na anebo nad Horní hranicí: 
→ Klient prodá bance Nominální objem za Konverzní kurz 


