
    

 

 

Komentář 
 
ČNB - červenec 2014 

31. 7. 2014 

  ČNB nemění sazby ani kurz 
 
Česká národní banka na dnešním zasedání ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny na úrovni  
0,05 %. ČNB také oznámila, že nic nemění na současné politice udržování kurzu koruny proti euru nad 
hladinou 27,0.  

Cokoliv jiného, než ponechání úrokových sazeb a kurzového stropu na stávající úrovni by bylo šokem. 
ČNB se rozhodla tak, jak trh očekával.  

Nicméně nová prognóza a vyjádření ČNB trochu překvapení přinesly. Nová prognóza odsunula potřebu 
přitažení měnových kohoutů o tři čtvrtletí, přičemž ČNB očekávaný konec intervencí posunula až za konec 
roku 2015. Trh v průměru tento krok očekával v průběhu druhé poloviny příštího roku. Reakcí koruny tak 
bylo oslabení o cca 10 haléřů na EUR/CZK 27,63. 

Nadále očekáváme, že k opuštění režimu kontroly kurzu nad úrovní EUR/CZK 27,0 dojde ve čtvrtém 
čtvrtletí 2015. 
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