
    

 

Market Monitor 
 
Finanční trhy – 3. čtvrtletí 2015 

 
 

• Nervozita z nekončící řecké ságy zvyšuje volatilitu na finančních trzích – ta ale nedosahuje úrovní 

z 2011/2012. EMU je lépe připravena odolávat potížím (díky Evropskému stabilizačnímu fondu 

a mechanismu řešení krizí). 

 

• Euro sleduje vývoj okolo Řecka. Šance na dohodu s evropskými věřiteli poslala euro zpátky 

k 1,11 za USD. 

 

• RBI nadále doporučuje PRODÁVAT americké vládní dluhopisy a desetileté německé vládní dlu-

hopisy nyní radí KUPOVAT. 

 
• Cena ropy by měla v průběhu roku 2015 pozvolna růst. Irán by mohl již brzy zamíchat kartami 

na trhu s ropou. 

 

• Česká koruna testuje hladinu, na které ČNB začne intervenovat.

 

• RBI  doporučuje KUPOVAT následující akciové trhy: Euro Stoxx, DAX, ATX, Nasdaq Composite, 

Nikkei 225, a FTSE 100. Indexy DJIA, S&P 500, SMI a Hang Seng CE doporučuje RBI DRŽET. 

 

Pozn. znaménko „-” u změn kursů znamená oslabení CZK.  

Prameny: Bloomberg, Reuters, RBI, predikce Raiffeisen Research, RB 

RBI značí RaiffeisenBank International. Analytici: Helena Horská, Daniela Milučká 

Výkonnost vybraných akciových trhů & Přehled trhu s CZK 

Index 
Hodnota 
v bodech 9.7. 
2015 

Výnos za po-
slední čtvrtletí 

Výnos od po-
čátku roku 
2015 

Očekávaná 
hodnota září 
2015 

Očekávaná 
hodnota pro-
sinec 2015 

DJ ES 50 3 328 -11,1% 5,8% 3820 3950 
DAX 30  10 747 -10,7% 9,6% 12100 12500 
FTSE 100 6 491 -6,4% -1,1% 7100 7300 
SMI 8 852 -4,3% 1,6% 9250 9500 
DJIA 17 515 -2,2% -1,7% 18200 18400 
S&P 500 2 047 -1,7% -0,6% 2150 2190 
NASDAQ Composite 4 910 -0,8% 3,7% 5350 5500 
Nikkei 225 19 738 -0,9% 13,1% 21100 21700 
BUX 21 367 2,6 %  28,5% 22800 23700 
WIG 30 2 220 -15,9% -10,8% 2620 2730 
PX 967 -7,7% 2,1% 1030 1070 
MICEX 1 595 -5,3% 14,2% 1720 1750 
3M Pribor, konec období 0,15% 0,0 -0,01 0,3% 

 
0,3% 

CZK/EUR, konec období 27,10 1,2% 2,2% 27,50 27,40 
CZK/USD, konec období 24,57 4,6% -6,9% 25,00 26,10 
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Vývoj finančních trhů 
 

Finanční trhy se od května plně soustředily na vývoj řecké 
dluhové krize. Veškerá dosavadní jednání skončila ve sle-

pé uličce. Řecký premiér Tsipras pokaždé přišel s nečekaným 
návrhem či rozhodnutím vyhlásit referendum o úsporných 
opatřeních, které vyžadovaly evropské instituce. Přestože se 
Řekové vyjádřili proti (61,3 % hlasujících), premiér Tsipras za 
pár dní na to předložil ještě přísnější návrh reforem (úsporu 
až 12 miliard eur v průběhu následujících 2 let) ALE výměnou 

za restrukturalizaci dluhu a nové půjčky ve výši přes 50 mili-
ard eur. O návrhu musí jednat nejen parlament Řecka (čeká 
se velmi bouřlivá diskuse), ale také některé národní parlamen-
ty (Německo, Rakousko, Finsko, Estonsko,…). Výsledky jed-
nání budou bohužel k dispozici až po uzávěrce této publika-
ce.  
Řecko kvůli neuhrazení splátky Mezinárodnímu měnovému 
fondu (MMF) ve výši 1,6 miliard eur už nemůže od MMF 
čerpat žádný úvěr. Pomoci může jen výše zmíněná dohoda 
s evropskými věřiteli navíc doplněná o překlenovací úvěr, kte-

rý Řecku poskytne prostředky dříve, než pomoc projde schva-
lovacím procesem. Bez ní není Řecko schopné zaplatit 20. 
července a 20. srpna své dluhopisy držené Evropskou cen-
trální bankou. V opačném případě hrozí bankrot Řecka a je-
ho výstup z eurozóny (buď přímo nebo přes mezifázi 
s paralelní měnou). Nicméně ani tato dohoda nezaručuje na 
100% setrvání Řecka v eurozóně. (Bližší informace o mož-

ných scénářích vývoje v Řecku či podobě paralelní měny mů-
žete najít v mnoha našich tematických analýzách rozesíla-
ných v předchozích dnech.) 
Americký dolar stejně jako švýcarský frank či britská libra 

se staly útočištěm finančních hráčů před nejistotou způsobe-
nou řeckou krizí. Nicméně americký dolar neposílil na úrovně 
z poloviny dubna 2015 (1,05 EUR/USD). Ve větších ziscích 
mu nejspíš brání zdrženlivost americké centrální banky (Fed) 
ve zvedání sazeb. RBI ale věří, že Fed zvýší základní sazbu 
už v září a poté i v prosinci. To by mělo podpořit americký 
dolar a posunout jeho hodnotu zpět k 1,05 za euro na konci 
letošního roku.   
Čínské akciové indexy zaznamenaly od června 2014 

do června 2015 nárůst zhruba o 150 %. Tento akciový 
boom nebyl ale výsledkem rostoucí čínské ekonomiky. Důvo-

dem byl mix uvolněných pravidel pro obchodování (pře-
vážně využití finanční páky tzv. trading-on-margin) a kreativity 
čínských investorů při využívání těchto pravidel ve svůj pro-
spěch. Prudký nárůst čínských akcí zalarmoval čínské autority, 
které postupně začaly zpřísňovat tato pravidla. Limit na fi-
nanční páku byl zaveden právě v červnu 2015 a od té doby 
ztratily akcie (Shanghai i Shenzen index) téměř třetinu ze své 

hodnoty. Vzhledem k předchozímu prudkému růstu čínských 
akcí, který nebyl podložen růstem čínské ekonomiky, lze sou-
časný pád interpretovat jako korekci. I proto dopad na čín-
skou ekonomiku by měl být jen velmi krátkodobý a neměl by 

způsobit návrat k nedávnému prudkému ekonomickému 
zpomalení. 

 

 
Kurz (konec 

období) 
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/USD 1,10 1,05 1,05 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
 

Stabilizace situace na Ukrajině zůstává pořád v nedo-

hlednu. Reálný HDP by měl v letošním roce klesnout o 10 % 

a inflace se vyšplhat k 50-55 %. Za pomoci MMF se Ná-

rodní bance Ukrajiny (NBU) podařilo stabilizovat hřivnu, 

ale je ještě předčasné mluvit o obnovení stability na devizo-

vém trhu. Jakmile NBU opustí od zavedených stabilizačních 

opatření, RBI očekává další oslabení měny. Hlavním rizikem 

ekonomického vývoje Ukrajiny zůstává eskalace vojenského 

konfliktu na východu země a další silná devalvace hřivny. 

Ukrajina stále jedná s MMF o uvolnění další finanční pomo-

ci a zároveň se soukromými věřiteli o restrukturalizaci dluhu. 

Soukromí věřitelé ale nechtějí zatím přistoupit na dohodu.  

Dluhová krize Řecka se zakousla do výkonnosti hlav-

ních akciových indexů. Evropské indexy klesaly více než 

americké. RBI věří, že po odeznění řecké krize evropské ak-

cie znovu porostou. Nesmíme zapomínat, že kvantitativní 

uvolňování ECB stále pokračuje a že přebytečná likvidita se 

musí někde „zaparkovat“.  
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Americké akcie bude na jedné straně podporovat silná 

ekonomika (hlavně domácí spotřeba), na druhé straně růst 

sazeb a silnější dolar se podepíše na hospodářských vý-

sledcích mnohých firem. Kvůli nízkým cenám energií se čeká 

další pokles zisků energetického sektoru. 

RBI  doporučuje KUPOVAT následující trhy: Euro Stoxx 50, 

ATX, DAX, NASDAQ Composite, Nikkei 225 plus aktuálně i 

FTSE 100. DJIA, S&P 500, Hang Seng CE a nově i SMI 

doporučuje RBI DRŽET.  

 

 

Zdroj: Bloomberg, 9.7. 2015. 

Ropa  
Ve druhém čtvrtletí se cena ropy držela víceméně stabilně 

nad hladinou 60 USD za barel. Její strmý propad k 56 do-

larům na začátku třetího čtvrtletí byl způsoben rostoucí ner-

vozitou trhů z podepsání dlouho očekáváné dohody mezi 

Iránem a západními velmocemi o iránském nukleárním pro-

gramu. Írán - jakožto země se čtvrtými největšími světovými 

zásobami ropy – by totiž od roku 2016 mohl zamíchat kar-

tami na trhu s ropou, když by se snažil získat zpátky svůj 

podíl na trhu (ten se mu rapidně snížil po zavedení sankcí 

v 2012). Celkový obraz na trhu s ropou se prozatím pro 

rok 2015 výrazně nemění: OPEC zůstává věrný své strategii 

z listopadu, tj. neměnit objem produkce ropy. Světová po-

ptávka by měla vzrůst o 1,5 %, což je největší nárůst od ro-

ku 2010. Světová nabídka převýší poptávku kvůli americké 

těžbě, která dosahuje svého 42letého maxima. RBI nadále 

čeká pozvolný růst cen ropy v nadcházejících čtvrtletích. 

 

Průměrné ceny ropy Brent a jejích výhled (USD/barel) 

Čtvrtletí 
(průměr) 

Q3 
2015f 

Q4 
2015f 

Q1 
2016f 

Q2 
2016f 

Q3 
2016f 

Q4 
2016f 

Brent 66 70 72 72 76 80 

WTI 61 65 68 69 73 77 

Rok 
(průměr) 

2012 2013 2014 2015f 2016f 2017f 

Brent 112,0 108,9 99,3 63 75 84 

WTI 94,1 97,9 93,1 58 72 81 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Spojené státy  
Dolar vůči euru od začátku roku posiloval asi o 14 %. Až 

do dubna, kdy se tento krátkodobý trend posilování dolaru 

zastavil. Od druhého čtvrtletí je vývoj dolaru vůči euru silně 

ovlivněn eskalací řecko-věřitelského problému, což se proje-

vuje v jeho vyšší fluktuaci kolem EUR/USD 1,10. Kurz euro-

dolaru zůstane nejspíš v nadcházejících měsících citlivý na 

zprávy přicházející z Bruselu a Atén.  

Ve třetím čtvrtletí dolar nejvíc ovlivní spekulace o prvním 

zvýšení úrokových sazeb Fedu, který je drží u technické nuly 

více než 6 let. Ve druhém čtvrtletí Fed opustil svou „forward-

looking guidance“ a teď se již schyluje k „historickému“ 

kroku prvního zvýšení sazeb od 2008.  

Fed své rozhodnutí o tomto kroku podmiňuje dobrými daty 

z trhu práce a přibližování inflace k inflačnímu cíli. Nejno-

vější data ukazují na viditelně zlepšující se podmínky na 

americkém trhu práce. Přesto se Fed nadále drží svého „ho-

lubičího“ přístupu a požaduje další důkazy o pevně zakot-

veném růstu ekonomiky. S předpokladem, že vývoj na trhu 

práce zůstane pozitivní a inflace začne rapidně na podzim 

akcelerovat, RBI očekává dvě zvýšení úrokových sazeb Fe-

du v tomto roce (v září a prosinci). Většina hráčů na trhu 

počítá s maximálně jedním zvýšením v 2015.  

I proto v krátkodobém horizontu se bude vytvářet tlak na 

ceny amerických vládních dluhopisů. Na konci roku vidí RBI 

výnos 10letého amerického dluhopisu na 2,6 %. RBI dopo-

ručuje PRODÁVAT americké vládní dluhopisy (splatnost 2 - 

10 let). 

Americké akciové indexy (S&P 500, Nasdaq a DJIA) na 

konci druhého a začátku třetího čtvrtletí klesaly. Index DJIA 

klesl o 3 % k únorovým hodnotám, Nasdaq o 3,5 % a S&P 

500 o 3 %. RBI doporučuje DRŽET S&P 500 a DJIA, NA-

KUPOVAT Nasdaq composite. 

 

 
Přehled budoucího vývoje sazeb a výnosů v USA 

 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Fed funds rate 0,50 0,75 1 

2letý výnos 1 1,1 1,3 

5letý výnos 1,9 2,0 2,1 

10letý výnos 2,5 2,6 2,8 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
 

 

Eurozóna  
Přestože Evropská centrální banka nakupovala aktiva ve slí-

beném objemu (cca 60 miliard měsíčně), výnosy evropských 

dluhopisů, nejvýrazněji německých, prošly viditelnou korekcí. 

Za korekcí stálo mnoho faktorů včetně příznivého ekonomic-

kého vývoje, oživující se inflace, o něco málo vyšší ceny ropy, 

ale také technické faktory včetně očekávání, že cena dluho-

pisů vyšplhala už tak vysoko, že jediný možný směr je dolů. 

Růst výnosů ale přerušila řecká dluhová krize, která opět 

zahnala investory do bezpečných německých dluhopisů.  

Rozdíly mezi dluhopisovými výnosy jižních států eurozóny a 

Německa se opět rozšířily. Rozměrů z období finanční krize 

2011/12 ale zdaleka nedosáhly. Dobrou zprávou na tom 

všem je, že investoři opět pečlivěji rozlišují mezi kvalitními ak-

tivy a méně kvalitními.  Jakmile řecká krize vyšumí (řešení ale 

nečekáme), rozdíly ve výnosech se opět smrští. RBI nyní kvůli 

vyšším než očekávaným výnosům na delším konci výnosové 

křivky doporučuje KUPOVAT 10letý německý státní dluhopis. 

U dvouletého dluhopisu zůstává doporučení PRODÁVAT. 

RBI doporučuje z evropských indexů KUPOVAT: Euro Stoxx 

50, ATX a DAX. 

 

Japonsko  

Japonská měna z počátku druhého čtvrtletí dále citelně 

oslabovala. Nejistota plynoucí z aktuálních událostí v Řecku 

postavila jen do role bezpečné měny. Možná právě díky 

tomu se jen v červnu naopak lehce zotavil. Mezikvartálně 

oslabil vůči dolaru o 0,8 % na USD/JPY 121.5 a vůči euru 

o 4,3 % na EUR/JPY 135. V důsledku očekáváného posíle-

ní dolaru a pokračující expanzivní monetární politice BoJ 

RBI předpokládá ve třetím kvartále další oslabení japonské-

ho jenu na USD/JPY 125 a na EUR/JPY 138. 

Navzdory silným pozitivním výkyvům ve druhém čtvrtletí in-

dex Nikkei zaznamenal na konci mírný pokles o 1%. RBI 

pro další období očekává oživení japonské ekonomiky skrz 

zvýšení spotřeby domácností a podporu investic. Doporu-

čení RBI na japonský akciový trh činí KUPOVAT.  

 
Kurz (konec 

období) 
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/JPY 137,5 136,5 136,5 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Švýcarsko  
V lednu Švýcarská centrální banka vyrazila dech světovým 

finančním trhům, když nečekaně zavedla záporné úrokové 

míry a opustila intervenční hranici EUR/CHF 1,2, na které 

bránila posilování franku poslední tři roky. Frank po ukon-

čení měnových intervencí v průběhu čtvrtletí se ale ustálil ko-

lem EUR/CHF 1,05. Přesto zůstává švýcarská banka i nadá-

le aktivní a v případě nečekaných vnějších rizik, které by 

posílily frank přes EUR/CHF 1,0, je připravena zakročit. 

Svojí připravenost aktivně intervenovat prokázala na začát-

ku července, kdy kvůli zvyšujícímu se riziku z potenciálního 

Grexitu intervenovala. Švýcarský frank by měl 

v nadcházejících měsících fluktuovat kolem 1,0 – 1,05. RBI 

odhaduje na září i prosinec EUR/CHF 1,05.  

Doporučení na švýcarský akciový trh změnila RBI 

z KUPOVAT na DRŽET. 

 

Velká Británie  
V kurzu britské libry se neodráží jen příznivá ekonomická 

čísla z domácí ekonomiky, ale i řecká „tragédie“, která při-

tahuje zájem investorů o tzv. safe haven měny včetně britské 

libry. Snad jediné, co zásadně brání Bank of England začít 

zvedat úrokové sazby, je stále nízká inflace na úrovni 0 %. 

Nicméně vyhlídky na budoucí růst sazeb (podle RBI na za-

čátku roku 2016) a solidní oživení ekonomiky jsou důvo-

dem, proč RBI věří v postupné posilování GBP až na 0,68 

EUR/GDP v červnu 2016.  Ostřejší slova na adresu EU a je-

jí politiky jsou hlavním rizikem našeho jinak příznivého scé-

náře pro libru. RBI změnila doporučení na britský akciový 

trh z DRŽET na KUPOVAT. Po odeznění řecké krize akciové 

indexy opět porostou. 

 

Kurz (konec 
období) 

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/CHF 1,05 1,05 1,08 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

Kurz (konec 
období) 

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/GBP 0,71 0,70 0,70 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Emerging Europe 
Měny středoevropského regionu v průběhu druhého čtvrtletí 

v důsledku řecké krize viditelně divergovaly. Zatímco česká 

koruna sloužila pro investory jako bezpečný přístav a 

posilovala, polský zlotý a maďarský forint značně 

oslabovaly. 

Akciové trhy byly od dubna značně ovlivněny vývojem 

v Řecku. Maďarský index BUX se držel víceméně stabilně. 

Polský WIG 20 klesl o 9,5 % a pražský PX index se 

obdobně snížil o 9 % .  

RBI doporučuje KUPOVAT indexy MICEX, BUX, BET a PX. 

Doporučení na DRŽET bylo vydáno na WIG 30.  

 

Polsko  
Tempo růstu reálného HDP (3,6 % r/r) bylo v prvním čtvrtletí 

nejrychlejší od roku 2012. Nejnovější data i předstihové 

indikátory nadále naznačují, že ekonomická aktivita by 

v Polsku ve druhé polovině měla dosáhnout vrchol kolem 4 

% r/r. Úrokové sazby centrální banky jsou na historickém 

minimu (1,5 %). RBI čeká konec monetárního uvolňování již 

v Q3 2016 – tedy dřív než u regionálních sousedů a ECB. 

Polský zlotý v důsledku řecké krize již od začátku dubna 

výrazně oslabuje a v červenci párkrát poškádlil EUR/PLN 

4,2. Nadcházející podzimní volby mohou v krátkodobém 

horizontu lehce zahýbat kurzem, ale neměly by výrazně 

změnit střednědobou prognózu (viz. Tabulka).    

Výnosy polských vládních dluhopisů od začátku července 

výrazně klesají kvůli řecké situaci. Doporučení RBI na polské 

vládní dluhopisy je DRŽET (2 a 5leté splatnosti) a PRODÁ-

VAT dlouhodobé (10leté). Doporučení RBI na akciový in-

dex WIG 30 už není KUPOVAT ale DRŽET. 

 

Maďarsko  
Robustní ekonomický růst z roku 2014 (HDP +3,6 % r/r) 

přetrvává i v letošním roce (odhad HDP na 2015 jsou 3 % 

meziročně). Mění se však struktura hlavních hnacích sil – in-

vestice a veřejná poptávka byly nahrazeny čistým exportem 

a spotřebou domácností. V březnu centrální banka (MNB) 

obnovila monetární uvolňování a od té doby se snížila hlav-

ní úroková sazba z 2,1 % na nynějších historických 1,5 %. 

RBI čeká ještě dalších 20bp dolů.  

Maďarský forint v dubnu dosáhl na 15měsíční maximum 

(EUR/HUF 295), od toho se odrazil a znova oslabil k 310. 

RBI se domnívá, že forint by se měl v Q3 stabilizovat kolem 

EUR/HUF 310.  

Doporučení na maďarské vládní dluhopisy je DRŽET s vý-

jimkou desetileté splatnosti, kterou RBI radí PRODÁVAT. 

Doporučení RBI na akciový index BUX je nadále KUPOVAT. 

 
Kurz (konec 

období) 
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/HUF 310 315 315 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

Kurz (konec 
období) 

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/PLN 4,15 4,10 4,10 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Česká republika 

Překvapivě silný růst ekonomiky na počátku roku (o 4 %) a 

o něco rychlejší růst inflace ve srovnání s květnovou pro-

gnózou České národní banky přispěl k posílení koruny pod 

hladinu 27,40 za euro. Vyhrocující se situace s řeckým dlu-

hem přiživila spekulace trhu, které v kombinaci s velmi níz-

kou likviditou na devizovém trhu vedly k výraznému posílení 

koruny až k 20 měsíčnímu maximu na 27,05 za euro.  

Nová inflační prognóza ČNB, která bude zveřejněná po-

čátkem srpna, může posunout inflační prognózu výš. Vyšší 

očekávaná inflace v roce 2016+ může umožnit centrální 

bance zkrátit o kvartál dva dobu, po kterou chce držet ko-

runu slabší než 27 za euro. Zatím slibuje ukončit režim do 

konce roku 2016, s novou prognózou by se mohl konec 

posunout do konce prvního pololetí 2016. 

S tím, jak se bude konec kontroly kurzu blížit, bude ČNB 

„mlžit“ víc a víc. Důkazem toho jsou i slova guvernéra Miro-

slava Singera, který se nechal slyšet, že „… nebudou roz-

hodovat jen čísla z ekonomiky, ale i subjektivní pocity členů 

bankovní rady…“(27. května 2015). Navíc na červnovém 

zasedání bankovní rady zaznělo, že ČNB „je připravena 

bez nutnosti dalšího rozhodnutí bankovní rady provádět ča-

sově i objemově neomezené intervence…“. ČNB je připra-

vena bránit hranici 27 ať slovními nebo skutečnými inter-

vencemi. Právě kvůli riziku možné intervence necháváme 

prognózu koruny na 27,40 pro konec roku 2015. 

Výnosy českých státních dluhopisů od poloviny dubna zača-

ly růst. Důvodem byl především vývoj německých dluhopisů 

podpořený i mírně vyšší domácí inflací. Tahanice kolem 

Řecka zastavily růst výnosů. Nedávný růst výnosů vzhledem 

ke stále nízké inflaci v ČR (do konce roku stále výrazně pod 

2 %) a nejistotě nad dalším vývojem Řecka považujeme za 

ukvapený a vidíme prostor pro jejich mírný pokles. Růst vý-

nosů např. desetiletého dluhopisu přes 1,3 % p.a. předpo-

kládáme až ve druhé polovině 2016. Proto naše doporu-

čení na české vládní dluhopisy s desetiletou splatností jsme 

upravili na KUPOVAT, doporučení na zbylé splatnosti zů-

stává DRŽET. 

I českou burzu stáhly klesající evropské akcie dolů. Pokles 

nebyl tak výrazný jako jinde. RBI ponechává doporučení 

KUPOVAT. 

 

 
Kurz (konec 

období) 
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/CZK 27,5 27,4 27,4 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

 

Zdroj: Bloomberg, RBI/Raiffeisen RESEARCH 

Pozn. Indexovaný April 2015 = 100, pod 100 = oslabení, nad 100 = po-

sílení 
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Dow Jones Industrial Average  - index 30 
nejvýznamnějších společností v USA. Společnosti   
jsou seřazeny na základě jejich průměrných cen.  

Nasdaq – index malých společností obchodovaných na 
trhu Nasdaq. 

  
 

Nikkei 225 – index 225 nejlépe hodnocených japon-
ských společností obchodovaných na japonské burze 

Dow Jones Eurostoxx 50 - index blue chips akcií se síd-
lem v jedné ze zemí eurozóny. 
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UPOZORNĚNÍ 
 
Vydává: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika. 
Dozorový orgán: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4, Česká republika. 
Raiffeisenbank a.s. v souladu s právními předpisy, zejména Vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení („Vyhláška“), ve znění pozdějších 
předpisů, připravuje a rozšiřuje investiční doporučení a výzkumné zprávy. 
Investiční doporučení či výzkumná zpráva (dále jen „dokument“) je určena výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírována a rozšiřována třetím osobám. Tento doku-
ment nelze pokládat za nabídku nebo výzvu k úpisu nebo koupi investičních nástrojů nebo prospekt podle právních předpisů účinných v České republice, Rakousku (zejména 
podle zákona o kapitálovém trhu “Kapitalmarktgesetz” („KMG“) a zákona o burze cenných papírů „Börsegesetz”) nebo jiných právních řádech. Jakékoliv investiční rozhod-
nutí ohledně investičních nástrojů, finančních produktů nebo jiných investic musí být učiněno na základě schváleného a publikovaného prospektu emitenta anebo jiné příslušné 
dokumentace a nikoliv na základě tohoto dokumentu.  
Tento dokument nezakládá individualizované doporučení ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů podle právních předpisů účinných v České republice a Rakousku, zejmé-
na zákona o cenných papírech. Tento dokument ani jeho části nevytváří jakoukoliv smlouvu nebo jakýkoliv závazek a ani jakoukoliv radu ohledně nákupu nebo prodeje in-
vestičního nástroje, finančního produktu nebo jiných investic. Případné individualizované poradenství ohledně koupě nebo prodeje investičního nástroje, finančního produktu 
nebo jiné investice může poskytnout oprávněný finanční nebo bankovní poradce.  
Analýzy obsažené v dokumentu jsou založeny na obecně přístupných informacích a nikoliv na neveřejných informacích, které byly získány na základě smluvních vztahů s kli-
entem.  
 
Raiffeisenbank a.s. (dále jen „RB“) a Raiffeisen Bank International AG, Rakousko (dále jen „RBI“) pokládají informace obsažené v dokumentu za spolehlivé, ale nečiní žádné 
ujištění ohledně přesnosti a úplnosti podaných informací. Platné stupně investičních doporučení a jejich historii naleznete 
(https://investice.rb.cz/fileadmin/files/Seznam_doporuceni.pdf).   
 
Investoři do investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích si musí být vědomi, že riziko vypořádání a správy investičních nástrojů na těchto trzích může 
být vyšší než na etablovaných trzích. Likvidita investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích může být ovlivněna počtem tvůrců trhu. Uvedené skutečnosti 
mohou zvyšovat riziko bezpečnosti investic učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Informace uvedené v dokumentu jsou aktuální k datu uvolnění in-
formací. Informace mohou být aktualizovány v budoucnu bez povinnosti změny tohoto dokumentu. 
Není-li uvedeno jinak na webu RB (https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf) nebo na webu RBI 
(http://www.raiffeisenresearch.at/specialcompensation), analytici RB a RBI nejsou odměňováni podle obchodů s investičními nástroji.  Autoři dokumentu jsou odměňováni 
podle celkové ziskovosti RB nebo RBI (mimo jiné), která zahrnuje výnosy z investičních obchodů RB nebo RBI a výnosy z jiných činností. RB a RBI obecně zakazuje svým ana-
lytikům 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 a RBI zavedla mj. organizační a administrativní opatření, zahrnující informační bariéry bránící nebo předcházející konfliktům zájmů. RB a RBI vymezily v rámci vnitřních or-
ganizací zóny obsahující vnitřní informace. Zóny obsahující vnitřní informace jsou izolovány od jiných organizačních jednotek organizačními opatřeními, které řídí výměnu 
vnitřních informací. Vnitřní informace musí být uchovány v jednotlivých zónách a musí s nimi být nakládáno jako s přísně důvěrnými, s výjimkou běžného použití pro provoz RB 
a RBI. Toto použití je však omezeno pouze na nezbytně nutné potřeby. Výměna informací mezi zónami obsahující vnitřní informace může být uskutečněna pouze po zapojení 
oddělení Compliance.  
 
Zvláštní ustanovení týkající se Spojeného království Velké Británie, Severního Irska (UK): 
Tento dokument nelze pokládat za nabídku nebo výzvu k úpisu nebo koupi investičních nástrojů nebo prospekt podle právních předpisů účinných v České republice, Rakous-
ku (zejména podle zákona o kapitálovém trhu “Kapitalmarktgesetz” („KMG“) a zákona o burze cenných papírů „Börsegesetz”) nebo jiných právních řádech. Tento doku-
ment nezakládá individualizované doporučení ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů podle právních předpisů účinných v České republice a Rakousku, zejména zákona o 
cenných papírech. Tento dokument ani jeho části nevytváří jakoukoliv smlouvu nebo jakýkoliv závazek a ani jakoukoliv radu ohledně nákupu nebo prodeje investičního ná-
stroje, finančního produktu nebo jiných investic. Nemá ani nahrazovat nutné individualizované poradenství ohledně koupě nebo prodeje investičního nástroje, finančního pro-
duktu nebo jiné investice Případné individualizované poradenství ohledně koupě nebo prodeje investičního nástroje, finančního produktu nebo jiné investice může poskytnout 
oprávněný finanční nebo bankovní poradce RB či RBI. 
Zvláštní ustanovení týkající se Spojeného království Velké Británie, Severního Irska (UK): Dokument je schvalován a vydáván RBI a RB z důvodu podpory investičních aktivit 
RBI a RB. RBI, pobočka Londýn je povolena od rakouského dohledového orgánu „Finanzmarktaufsicht“ a podléhá omezené regulaci dohledových orgánů Spojeného králov-
ství The Financial Conduct Authority. Podrobné informace o dohledu dohledových orgánů Spojeného království nad RBI, pobočka Londýn bude poskytnuta na žádost. Doku-
ment není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Informace nebo názory vyjádření v dokumen-
tu nezakládají a ani nevytváří nabídku nebo žádost o nabídku ke koupi nebo k prodeji investičních nástrojů. RB a nebo RBI mohou realizovat na vlastní účet investice uváděné 
v tomto dokumentu nebo související investice anebo mohou vlastnit práva k investičním nástrojům nebo mohou vlastnit investiční nástroje uváděné v tomto dokumentu. RB a ne-
bo RBI mohou jednat jako manažer nebo spolumanažer veřejné nabídky investičních nástrojů uvedených v tomto dokumentu nebo souvisejících investičních nástrojů.  
 
Zvláštní omezení týkající se USA a Kanady 
Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Dokument může být 
přímo poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, registrovaný obchodník v USA („RBIM“) a podléhá tak podmínkám níže stanoveným.  
 
Zvláštní ustanovení týkající se USA a Kanady 
Výše zmíněný dokument je určen pouze institucionálním investorům a nepodléhá veškerým standardům pro nezávislost a pro uveřejnění informací, které mohou být používány 
v dokumentech připravených pro retailové investory. Tento dokument byl adresátovi poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, U.S. registrovaný obchodník v 
USA (dále „RBIM“), nicméně byl zpracován pobočkou RBI nebo přidruženou popřípadě dceřinou společnosti RBI mimo území USA. Jakékoliv pokyny k nákupu nebo k pro-
deji investičních nástrojů učiněné na základě dokumentu musí být prováděny RBIM, který se nachází v 1133 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York, NY 10036, 
212-600-2588. Dokument byl zpracován mimo území USA jedním nebo více analytiky, kteří nemusejí podléhat pravidlům o zpracování zpráv a nezávislosti analytiků srovna-
telných s pravidly účinnými v USA. Analytik nebo analytici, kteří připravili dokument, nejsou registrováni nebo kvalifikováni jako analytici podle Financial Industry Regulatory 
Authority („FINRA“) v USA a nejsou přidružení k RBIM a proto nepodléhají regulaci FINRA, zahrnující regulaci vztahující se k chování nebo nezávislosti analytiků. 
 
Názory, odhady a předpovědi obsažené v dokumentu jsou činěny k datu tohoto dokumentu a podléhají předchozím změnám učiněným ze strany RB anebo RBI bez před-
chozí výzvy. Informace obsažené v dokumentu byly vytvořeny RB anebo RBI ze zdrojů, o kterých se RB nebo RBI domnívají, že jsou spolehlivé. Nicméně RB nebo RBI ani jiná 
přidružená společnost nebo jiná osoba nečiní výslovné ani nevýslovné záruky a ujištění s ohledem na přesnost, úplnost a správnost informací obsažených v dokumentu. Inves-
tiční nástroje, které nejsou registrovány v USA, nemohou být nabízeny k prodeji a koupi, přímo ani nepřímo v USA nebo občanům USA (podle významu uvedeného v Regula-
tion S under the Securities Act of 1933 (the „Securities Act“)), s výjimkou podle Securities Act. Dokument nezakládá nabídku na koupi nebo prodej investičního nástroje ve 
smyslu Section 5 of the Securities Act a rovněž nevytváří pro kohokoliv jakoukoliv smlouvu nebo závazek. Dokument poskytuje pouze obecné informace. Dokument může být 
distribuován v Kanadě osobám, které jsou rezidenty Kanady. Obchody s investičními nástroji, které jsou uvedeny v dokumentu, mohou být s těmito osobami uzavřeny, pokud 
nepodléhají požadavkům obsažených v prospektech podle místních právních předpisů.  
 
Informace týkající se Lichtenštejnského knížectví:  
Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22.prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání inves-
tičních doporučení a uveřejňování střetů zájmů byla implementována do právního řádu Lichtenštejnského knížectví  na základě předpisu Finanzanalyse-Marktmissbrauchs-
Verordnung. 
 
Bude-li jakákoliv část tohoto upozornění shledána neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou podle právních předpisů, ostatní části upozornění budou nadále platné, účinné 
a vymahatelné, lze-li tyto části upozornění oddělit od ustanovení, která budou neplatná, neúčinná a nevymahatelná. 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika je oprávněna k distribuci tohoto dokumentu. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká ná-
rodní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. Dohledovým orgánem pro Raiffeisen Bank International AG, Rakousko je Financial Market Authority. 
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Raiffeisenbank a.s. 
Banka inspirovaná klienty 

 

Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4 
tel.: 234 401 111 
ID datové schránky: skzfs6u  
SWIFT kód: RZBC CZ PP 
Reuters Dealing kód: RAIF 
jmeno.prijmeni@rb.cz 
http://www.rb.cz 

Vaše nápady a připomínky zasílejte na: info@rb.cz 
Nepřetržitá bezplatná telefonní linka: 800 900 900  
(+420 412 446 400 při volání ze zahraničí). 
Business linka: 841 164 164 
Seznam poboček: 
https://www.rb.cz/o-nas/kontakty/pobocky-a-
bankomaty?personal=true&atm=true 
 

 

Firemní bankovnictví   
 

Financování obchodu   
 

Velké firmy: Barbara Tutass 23 44 01 362 Miloš Večeřa  23 44 01 110 

Firmy: Václav Štětina                                           23 44 05 228 Martin Maar  23 44 01 455 

Firmy: region Severozápad: Robert Kott 603 808 512 Treasury – Trading 
 

Firmy - region Praha: Robert Chudoba  603 808 013 Ivo Prokop 23 44 01 826 

Firmy - region Jihovýchod: Zdeněk Novák 603 808 035 Eva Bobeničová 23 44 01 316 

Firmy - region Morava: Zdeněk Procházka 602 172 573 Roman Fol 23 44 01 144 

Projektové financování  Jozef Božek 23 44 05 509 

Tomáš Gürtler  23 44 01 215 Milan Fajkus 23 44 01 821 

Jan Rýdl   23 44 01 133 Tomáš Kreml 23 44 01 274 

Martin Hofmeister  23 44 01 330 Milan Fischer 23 44 01 145 

Soumar Radek 23 44 05 691 Treasury - Sales  

Renata Dlesková 23 44 01 857 Pavel Křivonožka  23 44 05 995 

Strukturované financování 
 

Aleš Michl 23 44 01 718 

Karel Vlasák  23 44 01 308 Žaneta Chudá   23 44 01 195 

Martin Matoušek 23 44 01 545 Michal Michalov  23 44 01 830 

Private Banking 
 

Martin Bárta  23 44 05 510 

Petr Vitásek  23 44 01 437 Pavel Krištof  23 44 05 907 

Richard Tykal     23 44 01 735 Jakub Skotnica  23 44 05 502 

Roman Randák 23 44 01 636 Soňa Fenclová  23 44 01 346 

Petra Chaloupková 23 44 01 565 Martin Skoumal  23 44 05 351 

Lenka Malátová   23 44 01 643 Josef Paroulek 23 44 01 250 

Petr Mašek  23 44 01 995 Pavel Bors 23 44 01 885 

Marko Stojanić  23 44 01 522 Veronika Michlová 23 44 01 775 

Alexandra Hřebíková  23 44 01 120 Ondřej Chládek 23 44 05 357 

Petr Nimeřický  23 44 01 855 Treasury – Finanční instituce  

Jakub Hlaváček  23 44 01 831 Vít Čermák  23 44 01 481 

Pavel Ráž    23 44 01 574 Petra Drncová  23 44 01 461 

Jakub Šoltys     23 44 01 844 Kateřina Kárníková 23 44 05 656 

David Žák  23 44 01 637 Jana Šebestíková 23 44 01 802 

Veronika Chvátalová 23 44 02 572 Kateřina Škutová 23 44 01 877 

Ivana Jakubcová  51 75 45 040 Treasury – Equity  

Tomáš Crhák  51 75 45 041 Richard Skácel  23 44 01 827 

Vít Richterek   57 15 45 042 Eva Polánová  23 44 01 803 
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Ivo Stavěl  58 52 06 931 Jakub Veselský  23 44 01 819 

Radovan Křen  59 61 28 868 Jakub Schermer  23 44 01 838 

Petr Váně  59 69 66 432 Corporate Finance  

Ivan Džaja 23 44 05 453 Marek Tichý 23 44 01 953 

Nikol Zodiová 517 545 046 Jakub Hamr 23 44 01 868 

Faktoring  Pavel Plánička 23 44 01 255 

Petr Bútora 23 44 01 925 Barbora Celmanová 23 44 05 167 

Tomáš Filípek 23 44 01 946 Jakub Fajfr 23 43 96 721 

Daniela Markalous 23 44 01 374 Jana Kůrečková 23 44 01 822 

Pavla Jaroušková 23 44 05 498 Ekonomický výzkum  
Oldřich Šrůta 23 44 01 191 Helena Horská  23 44 01 413 

  Michal Brožka  23 44 01 498 

  Daniela Milučká 23 44 05 685 

  Lenka Kalivodová  
 

 
 

 


