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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. 
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 Nižší atraktivita české koruny 

Za poslední týden koruna oslabila vůči euru o téměř dva desetníky a zastavila se nad úrovní EUR/CZK 
25,55. Obdobný vývoj lze sledovat ve vztahu k americkému dolaru, vůči kterému se dnes koruna 
obchoduje na úrovni USD/CZK 21,57. 

Za oslabením koruny stojí pokles úrokových sazeb napříč celou výnosovou křivkou, 
způsobený zklamáním trhu ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb ČNB. Značná 
část trhu byla přesvědčena, že bankovní rada rozhodne na svém prosincovém měnověpolitickém 
jednání o dalším zvýšení sazeb. Po posledních vyjádření guvernéra ČNB J. Rusnoka se ovšem zdá, že 
tento krok není tak jistý. Poklesem úrokových sazeb se tak snižuje atraktivita české koruny a dochází k 
jejímu oslabování. Proto lze očekávat, že do čtvrtka příštího týdne, kdy začíná mediální karanténa 
bankovní rady ČNB před měnověpolitickým jednáním, přijdou členové rady s jestřábími 
prohlášeními, aby dostali korunu na úroveň, kde ji chtějí mít a nemuseli přistupovat k 
dalšímu zvyšování úrokových sazeb. V tomto směru naše prognóza zůstává beze změny. Další 
zvyšování sazeb ČNB proběhne až v prvním čtvrtletí příštího roku a kurz koruny posílí ke konci roku 
minimálně k úrovni EUR/CZK 25,50 a v polovině příštího roku dosáhne až ke 25,00. 

Americký senát v pátek překvapivě schválil vlastní návrh daňové reformy, která 
v posledních měsících hýbe americkým dolarem. Nicméně k úplnému prosazení zákona musí dojít 
k domluvě mezi oběma komorami kongresu na kompromisu jejich návrhů. V reakci na schválení dolar 
dnes mírně posiluje, ale podle našeho názoru mu zákon dlouhodobou podporu neposkytne i vzhledem 
k době, po kterou toto téma živí americký trh. V pátek vyjde statistika amerického trhu práce, 
v jehož případě trh očekává přírůstek více než 210 tis. pracovních míst mimo farmářský sektor, což je 
podle našeho názoru silně nadhodnoceno a očekáváme pouze 177 tis. I proto by mohl dolar v blízké 
době opět narazit na své limity.  

V úterý proběhne měnověpolitické jednání polské centrální banky. Ačkoli očekáváme 
první zvyšování úrokových sazeb až ve třetím čtvrtletí příštího roku, pozornost bude věnována naladění 
bankovní rady. Poslední výsledky ekonomiky hovoří ve prospěch zlotého. Druhý odhad HDP za třetí 
čtvrtletí byl navýšen oproti prvním číslům o dvě desetiny procentního bodu na 4,9 % r/r a ačkoli se 
pravděpodobně jedná o vrchol ekonomiky i pro nadcházející rok očekáváme růst ekonomiky kolem 4 
%. To podpoří další posilování polského zlotého vůči euru a v polovině příštího roku se dostane k úrovni 
EUR/PLN 4,15.   
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 TECHNICKÁ ANALÝZA 
EUR/CZK R2: 25,643 Bollinger Upper Band S1: 25,421 Bollinger Lower Band 

  R1: 25,532 SMA 20 S2: 25,387 Min. 24. 11. Fibonacci  
Zdroj dat: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s. 

 

 PROGNÓZA 
Kurz ke konci období Aktuální kurz Prosinec 2017 Březen 2018 Červen 2018 
EUR/CZK 25,57 25,50 25,20 25,00 

USD/CZK 21,59 21,60 21,90 20,80 
Zdroj dat: Raiffeisenbank a.s., RBI, data k  4.12.2017 14:32 

 

 ÚDÁLOSTI 
Datum Země Událost RB/RBI Trh Předchozí 

4. 12.  ČR Průměrné reálné mzdy (3Q, v % r/r) 5,6 5,1 5,3 

6. 12. ČR Maloobchodní tržby (říjen, v % r/r) 7,1 7,7 3,6 

7. 12. ČR Průmyslová výroba (říjen, v % r/r) 9,5 10,5 4,4 

7. 12. ČR Míra nezaměstnanosti (listopad, v %) 3,5 3,5 3,6 

7. 12. SRN Průmyslová výroba (říjen, v % m/m) -0,5 1,0 -1,6 

8. 12. USA Míra nezaměstnanosti (listopad, v %) 4,1 4,1 4,1 

 

USD/CZK  USD/CZK 

 EUR/CZK 

mailto:frantisek.taborsky@rb.cz

