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  ČNB oznámila, že využije devizové intervence proti koruně 
 
Česká národní banka na dnešním zasedání ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny na úrovni  
0,05 %, což se všeobecně čekalo. Ovšem důležitější je oznámení ČNB používat devizový kurz jako další 
nástroj uvolňování měnových podmínek. ČNB uvedla, že „bude intervenovat na devizovém trhu na 
oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.“ 

Trh ani my jsme se začátkem intervencí nepočítali s ohledem na pokračující oživení české ekonomiky. 
Obavy z výrazného podstřelení inflačního cíle však zjevně převážily. Vyšší dovozní ceny by tak 
v nejbližších kvartálech měly ČNB pomoci zvýšit inflaci. Krátkodobě to znamená negativní dopad na 
spotřebitele. Pokud bude oslabení koruny trvalejší, pak to bude pozitivní pro české exportéry. 

Koruna reagovala oslabením z EUR/CZK 25,80 na EUR/CZK 26,60 a teprve později se postupně 
posunula na EUR/CZK 26. 96.  

ČNB uvádí, že alternativní scénář nové prognózy, který počítá s devizovými intervencemi je 
pravděpodobnější než hlavní scénář. V alternativním scénáři ČNB počítá s průměrným kurzem EUR/CZK 
26,80 na rok 2014. Tento předpoklad pak v prognóze ČNB znamená růst inflace na 3 % na začátku roku 
2015. Pokud se tento výhled na inflaci měl realizovat, pak by koruna mohla začít posilovat o něco dříve 
než, co ukazuje aktuální prognóza ČNB, řekněme ve druhé polovině roku. Příští týden ČNB seznámí 
odbornou veřejnost s detaily prognózy, což může poskytnout další důležité informace. 

Naši prognózu podrobujeme z důvody nekonvenčního zásahu měnové politiky revizi. 

Naše doporučení na české vládní dluhopisy se splatností 5 a více let je nadále PRODÁVAT. 
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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.. 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. 
Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto sdělení s nejvyšší odbornou péčí a v dobré 
víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v 
tomto sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv 
třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto sdělení. 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 – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-trhy/analyzy/disclosure/. 


