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 ČNB spoléhá na posilující kurz koruny 

Česká koruna se dnes odpoledne pohybuje kolem úrovně EUR/CZK 25,60 a oproti začátku minulého týdne 

koruna i přes vysokou volatilitu jen mírně posílila. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 

22,08 a ve srovnání s předchozím týdnem se tak kurz nezměnil.  

Ve čtvrtek minulého týdne rozhodla bankovní rada ČNB zvýšit dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 p.b. na 0,50 

%, což bylo plně v souladu s naším očekáváním. Lombardní sazba byla zvýšena o 0,50 p.b. na 1,00 % a 

diskontní sazba ponechána na své současné hodnotě 0,05 %. ČNB tak pokračuje v rozšiřování rozdílu mezi 

jednotlivými sazbami tak, jak tomu bylo v předkrizovém období. Rozhodnutí rady bylo jednomyslné. 

Nečekaně silný růst ekonomiky, akcelerující mzdy a inflace, stále více utažený trh práce nebo nejrychlejší růst 

cen nemovitostí v EU přece jen donutily centrální banku přehodnotit své kroky a navzdory srpnovým slovům o 

izolovaném zvýšení přistoupila k dalšímu růstu úrokových sazeb. Podle naší prognózy bude bankovní rada se 

zvyšováním sazeb pokračovat i v příštím roce a to hned dvakrát už v první polovině roku. Dvoutýdenní repo 

sazba se tak dostane ke konci června na úroveň 1,00 %. Kurz koruny před rozhodnutím rady i přes vysokou 

volatilitu stagnoval na EUR/CZK 25,55 a až v průběhu tiskové konference guvernéra J. Rusnoka oslabil k 

EUR/CZK 25,70. Projevilo se tak zklamání části trhu, která očekávala výraznější zvýšení sazeb. 

Dále byla zveřejněna nová prognóza ČNB, která počítá s dalším zvyšováním úrokových sazeb přibližně na 

začátku a na konci roku 2018. Podle našich odhadů by však zvyšování sazeb mohlo být rychlejší. ČNB tak v 

současné době spoléhá spíše na posilující kurz koruny než na vyšší úrokové sazby pro utahování měnových 

podmínek v ekonomice. Dalšímu posílení koruny nahrává i současný stav ekonomiky. V případě kdyby kurz 

neposiloval dostatečně, přistoupila by k dodatečnému růstu úrokových sazeb. Podle viceguvernéra V. Tomšíka 

může ČNB v případě potřeby zvyšovat úrokové sazby i na kterémkoli běžném jednání bankovní rady. V 

pátek tohoto týdne bude zveřejněn záznam z posledního měnověpolitického jednání bankovní rady a 

kompletní Zpráva o inflaci. 

Ve středu minulého týdne proběhlo také měnověpolitické jednání Fedu. Podle očekávání nebyla provedena 

žádná změna v aktuálním nastavení měnové politiky. Nicméně bylo vylepšeno hodnocení tamní ekonomiky i 

přes dopady letních hurikánů. Americký dolar reagoval mírným posílením vůči euru. I nadále očekáváme 

společně s trhem, že zvýšení úrokových sazeb proběhne v prosinci tohoto roku.  S tím, že v následujícím roce 

budou sazby zvýšeny nejméně o 0,75 procentního bodu. V tomto pohledu se RBI shoduje s projekcí 

jednotlivých členů bankovní rady Fedu, s čímž ale podle očekávání trh nepočítá a Fedu tak nevěří jeho 

jestřábí pohled. Listopadové jednání bylo upozaděno výběrem kandidáta na budoucího šéfa Fedu. Pokud 

bude schválen senátem, tak by se jím od února příštího roku měl stát současný člen bankovní rady J. Powell. 

Americkou centrální banku zřejmě podruhé v historii povede člověk bez ekonomického vzdělání. Powell je 

vystudovaný právník s velkou praxí z privátního sektoru. Díky jeho aktuálnímu působení v bankovní radě nelze 

očekávat nějaká razantní změna ve směřování měnové politiky. 
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 TECHNICKÁ ANALÝZA 
EUR/CZK R2: 25,894 Bollinger Upper Band S1: 25,525 Bollinger Lower Band 

  R1: 25,710 SMA 20 S2: 25,509 Min. 2. 11. Fibonacci  
Zdroj dat: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s. 

 

 PROGNÓZA 
Kurz ke konci období Aktuální kurz Prosinec 2017 Březen 2018 Červen 2018 
EUR/CZK 25,60 25,70 25,30 25,40 

USD/CZK 22,08 21,80 22,00 21,20 
Zdroj dat: Raiffeisenbank a.s., RBI, data k  6.11.2017 16:07 

 

 ÚDÁLOSTI 
Datum Země Událost RB/RBI Trh Předchozí 

6. 11. ČR Maloobchodní tržby (září, v % r/r) 1,0 2,6 3,7 

6. 11. ČR Průmyslová výroba (září, v % r/r) 3,2 4,4 5,8 

8. 11.  ČR Míra nezaměstnanosti MPSV (září, v %) 3,6 3,6 3,8 

9. 11. ČR Index spotřebitelských cen (říjen, v % r/r) 2,7 2,7 2,7 

 

Zdroj dat: Thomson Reuters 
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