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České měně pomohla dobrá data
EUR/CZK

27,1

Česká koruna se v pondělí ráno nacházela poblíž EUR/CZK 26,06. Před týdnem se pohybovala okolo EUR/CZK
26,09. Vůči dolaru se koruna nachází poblíž hladiny USD/CZK 22,83, před týdnem se obchodovala okolo
USD/CZK 22,85.

MA 20

Česká koruna, kterou podpořila slova guvernéra J. Rusnoka z tiskové konference po posledním zasedání ČNB,
pokračovala minulý týden v posilování. J. Rusnok zdůraznil, že se makroekonomické údaje vyvíjejí podle stávající
prognózy ČNB a i první zvýšení úrokových sazeb by se mělo uskutečnit v souladu s touto prognózou ve třetím čtvrtletí
letošního roku. Zveřejněná data minulý týden také potvrdila dobrou kondici české ekonomiky. Zahraniční obchod
vykázal slušný přebytek a překvapil dvouciferným tempem růstu vývozu. Výrazně nad očekávání trhu vzrostla
průmyslová produkce i maloobchodní tržby. Tento týden trh bude sledovat, jak se v červnu vyvinula inflace. My v
souladu s trhem očekáváme, že se spotřebitelské ceny meziměsíčně nezměnily, což odpovídá meziroční
spotřebitelské inflaci 2,3 %. ČNB má na tento měsíc ve své prognóze tempo růstu spotřebitelské inflace 2,6 %.
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Zdroj dat: Thomson Reuters

Minulý týden podpořila dolar data z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst za červen
vzrostl nejvýrazněji za poslední čtyři měsíce. Jejich nárůst na 222 tisíc překonal očekávání trhu o 52 tisíc a do značné
míry kompenzoval zklamání z května. Dolar po zveřejnění statistiky mírně posílil a dnes ráno se obchoduje okolo
EUR/USD 1,141.
Tento týden bude trh v USA sledovat vývoj maloobchodních tržeb a spotřebitelských cen za červen. V případě
maloobchodních tržeb čeká RBI růst o 0,1 % m/m a v případě spotřebitelských cen mírné zpomalení meziroční míry
inflace na 1,7 % z předchozího tempa 1,9 %. Podle zveřejněného zápisu z posledního zasedání většina členů
měnového výboru očekává, že inflace dosáhne střed inflačního cíle Fedu ve střednědobém horizontu.
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Max 31. 3.
SMAVG 200
Fibonacci, SMAVG (50,200)
Min 10. 7.

UDÁLOSTI
12. 7. EUR Průmyslová výroba, květen % m/m
12. 7. USA Béžová kniha Fedu
12. 7. ČR CPI inflace, červen % r/r
12. 7. ČR Nezaměstnanost, červen %
14. 7. USA CPI inflace, červen % r/r
12. 7. EUR Průmyslová výroba, květen % m/m

RBI 1,1 (trh 1,0; duben 0,5)
RB 2,3 (trh 2,3; květen 2,4)
RBI 4,0 (trh 4,0; duben 4,1)
RBI 1,7 (trh 1,7; duben 1,9)
RBI 1,1 (trh 1,0; duben 0,5)

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s.

PROGNÓZA
Kurz ke konci období
EUR/CZK
USD/CZK

aktuální kurz

září 2017

prosinec 2017

březen 2018

26,06

26,50

25,90

25,60

22,83

24,30

24,20

23,50

Zdroj dat: RBI, Raiffeisenbank a.s., data k 10.7.2017 12:44
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.

