
    

 

Market Monitor 
 
Finanční trhy – 4. čtvrtletí 2015 

 
 

• Obavy z prudkého zpomalení Číny ovládly finanční trhy na konci léta 

 

• Americká centrální banka odložila z důvodu obav o vývoj v zahraničí zvyšování úrokových sa-
zeb. 

 

• RBI očekává, že ke zvýšení úrokových sazeb Fedu dojde v prosinci a doporučuje PRODÁVAT 

americké i německé vládní dluhopisy. 

 
• Cena ropy Brent klesla až k 43 USD/barel, poté se vrátila nad 50 USD/barel 

 

• Česká národní banka byla v létě nucena intervenovat na devizovém trhu.

 

• Názor RBI na světové akciové trhy zůstává ve většině případů pozitivní 

 

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

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

RBI značí RaiffeisenBank International. Analytici: Michal Brožka, Daniela Milučká 

Výkonnost vybraných akciových trhů & Přehled trhu s CZK 

Index 
Hodnota 
v bodech 
9.10. 2015 

Výnos za po-
slední čtvrtletí 

Výnos od po-
čátku roku 
2015 

Očekávaná 
hodnota pro-
sinec 2015 

Očekávaná 
hodnota bře-
zen 2016 

DJ ES 50 3 214 -3,4% 2,1% 3480 3550 
DAX 30  9 972 -7,2% 1,7% 11000 11200 
FTSE 100 6 348 -2,2% -3,3% 6300 6500 
SMI 8 680 -1,9% -0,4% 9200 9400 
DJIA 16 912 -3,4% -5,1% 17300 17600 
S&P 500 1 995 -2,5% -3,1% 2080 2100 
NASDAQ Composite 4 791 -2,4% 1,2% 5200 5350 
Nikkei 225 18 141 -8,1% 4,0% 20000 21000 
BUX 21 518 0,7% 29,4% 22200 22700 
WIG 30 2 121 -4,5% -14,7% 2450 2470 
PX 969 0,2% 2,4% 1050 1050 
MICEX 1 678 5,2% 20,1% 1800 1820 
3M Pribor, konec období 0,3% -0,02 -0,05 0,3% 

 
0,3% 

CZK/EUR, konec období 27,1 1,0% 2,0% 27,10 27,10 
CZK/USD, konec období 24,1 4,5% -5,5% 25,80 25,80 
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Vývoj finančních trhů 
 

Život na finančních trzích nebyl ani ve třetím čtvrtletí nudou. 
Řecký premiér Tsipras si předčasnými volbami upevnil svou 
pozici a „řecká sága“ závislosti na zahraniční pomoci a po-
stupných reformách pokračuje. Nicméně Řecko se dostalo na 
periferii zájmu. 
 

Prázdninové obchodování ale rozčeřily hladiny obavy ze 
zpomalení Číny krátce před tím, kdy se očekávalo zvýšení 
úrokových sazeb americké centrální banky. 
 
Volatilita akciových trhů dosáhla vysokých úrovní. Ještě zají-
mavější pak je, že proměnlivost této volatility (např. index 
VVIX) dosáhla v určitých okamžicích ještě vyšších úrovní než 
během vrcholu finanční krize 2008.  
 
Kombinace horšících se údajů z čínské ekonomiky a blížící se 

zvyšování úrokových sazeb představuje rostoucí riziko na tr-
hu. Téma zvyšování úrokových sazeb amerického Fedu je po 
dlouhém, sedmiletém období, kdy byly ponechány v blízkosti 
0 %, zřejmě nejsilnějším tématem na trhu. Po tak dlouhé době 
nikdo s jistotou netuší, co přesně se stane, až úrokové sazby 
vzrostou. 
 
Propad čínského akciového indexu Shanghai Composite od 

jeho vrcholu dosáhl cca 45 % a poté došlo k zotavení o cca 
10 %. Za přispění centrální banky se mírně zotavila i hodnota 

čínské měny. S jistotou nelze říci, jak se čínská silně regulova-
ná ekonomika bude vyvíjet. RBI ve svém hlavním scénáři počí-
tá s postupným zpomalováním růstu ekonomiky. Aktuální 
obavy ze zpomalení čínského obra však označuje za pře-
hnané a to především z hlediska dopadu do americké a glo-
bální ekonomiky. Čínská ekonomika je založená na exportu. 
Podíl exportu USA do Číny na americkém HDP je menší než 
1 %. Potíže „emerging markets“, jdou ruku v ruce s nízkými 
cenami ropy a komodit. A to je naopak pro USA faktor pro-
spívající růstu ekonomiky. 

 
Výhled RBI na akciové trhy tak zůstává pozitivní, navzdory 
tomu, že zvyšování úrokových sazeb Fedu již na prosinec ne-
ní trhem započítáno. 
RBI  doporučuje KUPOVAT následující trhy: Euro Stoxx 50, 
ATX, DAX, NASDAQ Composite, Nikkei 225, DJIA, S&P 
500, Hang Seng CE a SMI. FTSE 100 doporučuje RBI DR-
ŽET.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

3
Market Monitor 
Finanční trhy – 4. čtvrtletí 2015 

Ropa  
Pokles cen ropy se ve třetím čtvrtletí obnovil. Tento pokles 

byl podpořen obavami ze zpomalení Číny a uzavřením do-

hody mezi Iránem a západními velmocemi o iránském nuk-

leárním programu. Írán - jakožto země se čtvrtými největšími 

světovými zásobami ropy tak bude významně přispívat ke 

světové nabídce. Z druhé strany je zřejmé, že pokles cen 

ropy citelně dopadá na řadu producentů, kteří omezují in-

vestice do dalších zdrojů ropy. Po poklesu ceny ropy (Brent) 

k 43 dolarů za barel koncem srpna, došlo k jejímu opětov-

nému nárůstu nad 50 USD/barel. Nabídka ropy zůstane re-

lativně vysoká. RBI však čeká úbytek produkce břidličné ro-

py a stabilizaci čínské ekonomiky. Tyto faktory by měly vést 

k pozvolnému nárůstu cen ropy směrem k 60 USD/barel.  

 

Spojené státy  
Americký dolar v uplynulém čtvrtletí vůči euru mírně oslabo-

val. Důvodem byl především pokles spekulací ohledně bu-

doucího zvyšování úrokových sazeb americké centrální 

banky. Americká ekonomika se vyvíjí velmi příznivě. Míra 

nezaměstnanosti klesla až na 5,1 % a podmínky na trhu 

práce se zlepšily na úroveň, při které historicky Fed většinou 

sáhl ke zvýšení úrokových sazeb. Inflace se naopak nachá-

zí velmi nízko na 0,2 % a v krátké době může snadno dojít 

k jejímu poklesu do záporných hodnot. Nicméně efekt srov-

návací základny a fakt, že jádrová inflace se nachází na 

1,8 %, představuje vysokou šanci, že se inflace dostane již 

v prvním čtvrtletí 2016 do pásma 1,5 % - 2,0 %. S tímto vý-

hledem tak RBI čeká první zvýšení úrokových sazeb Fedu již 

na prosincovém zasedání, což bude týden poté, kdy Kon-

gres bude rozhodovat o navýšení dluhového stropu. Fi-

nanční trh započítává toto zvýšení jen z 35 %, takže v pří-

padě, že k němu dojde, bude to podpora pro dolar. 

Americké akciové indexy ve třetím čtvrtletí klesly z důvodu 

obav o vývoj Číny. Paradoxně tento vývoj přiživilo i vyčká-

vání americké centrální banky. Index DJIA od počátku čer-

vence klesl o 3,4 %, Nasdaq o 2,4 % a S&P 500 o 2,5 %. 

RBI doporučuje KUPOVAT S&P 500, DJIA i Nasdaq com-

posite neboť se domnívá, že obavy ze zpomalení Číny a 

zejména jejího dopadu do ekonomiky USA jsou přehnané. 

Vládní dluhopisy USA doporučuje RBI nadále prodávat, 

neboť čeká růst úrokových sazeb. 

 

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

Čtvrtletí 
(průměr) 

Q4 
2015f 

Q1 
2016f 

Q2 
2016f 

Q3 
2016f 

Q4 
2016f 

Brent 52 58 64 64 65 

 

 

 

Kurz (konec období) Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

EUR/USD 1,10 1,05 1,05 
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 Eurozóna  
Ačkoliv problémy Řecka nejsou ani zdaleka vyřešeny a Řec-

ko má stále potenciál vzbudit rozruch, z hlediska finančního 

trhu je na periferii zájmu. Dobrou zprávou je, že evropské 

ekonomiky rostou, smutnou zprávou je, že růst je pomalejší, 

než se čekalo a než si slibovala ECB. Inflace a její výhled je 

rovněž citelně nižší. V tomto kontextu část trhu začala speku-

lovat na rozšíření stávajícího programu kvantitativního uvol-

ňování ECB, které aktuálně činí cca 60 miliard EUR měsíčně. 

Představit si lze například časové prodloužení, či rozšíření 

spektra cenných papírů nakupovaných v rámci kvantitativního 

uvolňování například o korporátní dluhopisy. RBI je toho ná-

zoru, že k podobnému rozšíření by ECB sáhla až v případě 

citelného zhoršení aktuálního vývoje. Pokud ceny ropy nebu-

dou dále klesat, efekt nízké srovnávací základny by měl vést 

ke zvýšení míry inflace v eurozóně v prvním čtvrtletí 2016 k 1 

%. Při tomto scénáři by RBI zřejmě začala ukončovat kvantita-

tivní uvolňování až v avizovaném září 2016. K růstu sazeb 

by pak zřejmě sáhla až hlouběji v roce 2017. 

Výnosy německých vládních dluhopisů v průběhu třetího čtvrt-

letí dál mírně klesaly jednak z důvodu klesajících amerických 

protějšků, určitého útěku do bezpečí a také spekulacím na 

větší podporu od ECB. Po tomto poklesu výnosů změnila RBI 

doporučení na německé vládní dluhopisy se splatností 10 let 

na KUPOVAT z předchozího doporučení držet. V případě 

dvouletých německých vládních dluhopisů RBI nadále dopo-

ručuje PRODÁVAT. RBI nadále doporučuje KUPOVAT ev-

ropské akciové indexy Euro Stoxx 50, ATX a DAX. 

 

Japonsko  

Japonské měně se ve třetím čtvrtletí dařilo.  Vůči americkému 

dolaru JPY koncem srpna skokově posílil až do blízkosti 

USD/JPY 116, když se několik dnů nazpět nacházel na 

USD/JPY 125. Následně se kurz USD/JPY stabilizoval po-

blíž 120. Nabízejí se dva důvody posílení, které jsou do ur-

čité míry provázané. Za prvé je to odklad zvýšení úroko-

vých sazeb Fedu. Za druhé jde o roli JPY jakožto bezpeč-

ného přístavu v rámci asijských ekonomik, kde rostly obavy 

ze zpomalení čínské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že RBI 

očekává stabilizaci čínské ekonomiky, růst úrokových sazeb 

Fedu již v prosinci a pokračování silně expanzivní měnové 

politiky Bank of Japan, očekáváme oslabení JPY do konce 

roku zpět k USD/JPY 125 a následně ke USD/JPY 130. 

Doporučení RBI na japonský akciový trh činí i nadále KU-

POVAT.  

 
Přehled očekávaného vývoje sazeb a výnosů v USA 

 

  Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

Fed funds rate 0,5 0,75 1,0 

10letý výnos 2,4 2,6 2,8 

 
 

Přehled očekávaného vývoje sazeb a výnosů v eu-

rozóně 

 

  Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

ECB rate 0,05 0,05 0,05 

10letý výnos 0,7 0,9 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/JPY 131 137 140 
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Švýcarsko  
Švýcarská centrální banka (SNB) i nadále udržuje úrokové 

sazby v negativním teritoriu (v rozmezí -1,25 až -0,25) a 

zdůrazňuje trhům, že považuje švýcarský frank za nadhod-

nocený. Navzdory silnému franku se Švýcarsko v druhém 

čtvrtletí dokázalo vyhnout recesi, ovšem externí rizika by 

mohla mít negativní dopad na jeho současný křehký eko-

nomický vývoj. I proto švýcarská centrální banka zůstává 

připravena zasáhnout na devizovém trhu, pokud by to vy-

žadovaly tržní okolnosti. Negativní úrokové sazby spolu s 

připraveností SNB intervenovat mají za cíl udělat investice 

do franku méně atraktivní. RBI očekává, že SNB se bude 

držet této strategie i v průběhu 2016. Ke konci roku 2015 

vidí RBI kurz franku vůči euru poblíž EUR/CHF 1,08. 

V průběhu roku 2016 by měl oslabit nad úroveň EUR/CHF 

1,10. 

RBI změnila doporučení na švýcarský akciový trh z DRŽET 

na KUPOVAT. 

 

Velká Británie  
Kurz britské libry vůči euru se v třetím čtvrtletí držel v rozme-

zí EUR/GBP 0,70 až 0,73. Bank of England (BoE) 

v současnosti drží úrokové sazby na historickém minimu 

(0,5 %), ovšem první zvyšování sazeb se pomalu blíží. Gu-

vernér BoE M. Carney signalizoval záměr zvýšit sazby na 

přelomu roku. RBI očekává tento krok BoE v první polovině 

roku 2016. Trhy započítávají zvýšení až na březen 2016. 

Blížící se zvyšování britských úrokových sazeb a pokračující 

růst britské ekonomiky jsou dle RBI důvodem k posilování 

libry vůči euru v nadcházejících čtvrtletích k EUR/GBP 0,68 

v červnu 2016.  RBI doporučuje na britský akciový trh DR-

ŽET. 

 

Emerging Europe 
I v druhé polovině roku měny středoevropského regionu 

pokračovaly v divergenci. Zatímco česká koruna posílila až 

na dosah intervenční hranice EUR/CZK27,0, polský zlotý a 

maďarský forint mírně oslabovaly. 

Srpnové turbulence na světových akciových trzích se 

přenesly i do regionu Střední a Východní Evropy. Maďarský 

index BUX klesl ve třetím čtvrtletí asi o 6 %. Polský WIG 20 

za stejné období ztratil asi 8 % a pražský PX index v říjnu 

smazal své zisky z třetího kvartálu.  

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

Doporučení DRŽET platí pro WIG 30.  

 

 

 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/CHF 1,08 1,10 1,12 

 

 

 

 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/GBP 0,71 0,70 0,68 
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Polsko  
Na rozdíl od skvělého ekonomického růstu v prvním čtvrtletí 

(3,6 % r/r) se tempo růst HDP v druhém čtvtletí mírné snížilo 

(3,3 % r/r). I přesto by se HDP v druhé polovině 2015 mělo 

dle výhledu RBI přiblížit k 4 %.  Deflace, ve které se nyní 

polská ekonomika nachází, by do konce letošního roku 

měla odeznít. S blížícími se říjnovými parlamentními volbami 

politická scéna začíná vstupovat do popředí dění v Polsku. 

Podle nejnovějších průzkumů by měla zvítezit opoziční 

strana Právo a Spravedlnost, jejiž navrhované reformy by 

dle odhadů RBI mohly zdvojnásobit vládní deficit. 

Úrokové sazby polské centrální banky nadále zůstávají na 

historickém minimu (1,5 %) a RBI čeká začátek utahování 

měnové politiky již v Q3 2016. Polský zlotý by dle 

prognózy RBI měl v nadcházejících čtvrtletích mírně 

posilovat (viz. Tabulka) a pokračovat v tomto trendu i 

v průběhu 2016 a 2017. Ceny polských vládních dluhopisů 

by dle RBI měly klesat. Doporučení RBI na polské vládní 

dluhopisy je DRŽET (2leté splatnosti) a PRODÁVAT dlouho-

dobé (5 a 10leté). Doporučení RBI na akciový index WIG 

30 je DRŽET. 

 

Maďarsko  
I přesto, že ekonomický růst ve druhém čtvrtletí byl značně 

pod očekávání (2,7 % r/r), spotřeba domácností posiluje a 

stává se hlavní hnací silou maďarské ekonomiky. Centrální 

banka (MNB) již zřejmě ukončila tříletý cyklus měnového 

uvolňování. Úroková sazba zůstává na historickém minimu 

1,35 % a MNB ji plánuje držet na této úrovni ještě nějakou 

dobu a to bez ohledu na začátek utahování monetární poli-

tiky v USA. Maďarský forint v třetím čtvrtletí mírně oslaboval 

k EUR/HUF 315. 

Doporučení na maďarské vládní dluhopisy je DRŽET 2leté 

splatnosti a PRODÁVAT 5 a 10leté dluhopisy. 

Doporučení RBI na akciový index BUX je nadále KUPOVAT. 

 

 
 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/HUF 315 310 315 

 

 

 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/PLN 4,15 4,10 4,10 
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Česká republika 

Česká ekonomika pokračuje v překvapivě rychlé expanzi 

tempem nad 4 %. Za celý rok dle našeho odhadu ekonomi-

ka poroste tempem poblíž 4,3 % a to za předpokladu, že 

ve druhé polovině roku přece jen trochu zpomalí. Silný vý-

kon ekonomiky vedl některé účastníky trhu ke spekulaci na 

budoucí posílení koruny. Česká národní banka tak letos 

v létě byla poprvé od začátku intervenčního režimu nucena 

intervenovat na devizovém trhu. Inflace je z důvodu nízkých 

cen ropy a dalších komodit na velmi nízké úrovni 0,4 % a 

ČNB proto nemá motivaci zvažovat dřívější uvolnění kurzu. 

Ovšem pokud bude zřejmé, že inflace při silném výkonu 

ekonomiky míří na cíl, může ČNB čelit silnějším spekulacím 

a nárůstu devizových rezerv. V takovém případě může dojít 

i na dřívější exit z režimu intervencí, nežli v ČNB avizované 

druhé polovině roku 2016. My i nadále počítáme s tím, že 

ČNB ukončí intervenční režim ve druhé polovině roku 

2016. Hlavním rizikem je vývoj inflace v eurozóně. Příznivé 

domácí makroekonomické prostředí a fiskální vývoj s per-

spektivou budoucího posílení koruny činí atraktivní české 

vládní dluhopisy. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů 

Německa a ČR se tak sblížily na minimum a je pravděpo-

dobné, že tento vývoj bude v příštím roce pokračovat. Je 

možné, že na krátké období uvidíme po dlouhé době nižší 

úročení českých vládních dluhopisů na splatnosti 10 let než 

v případě německých protějšků. 

Doporučení na české vládní dluhopisy činí DRŽET. Došlo tak 

ke změně nákupního doporučení na vládní dluhopisy ČR se 

splatností 10 let. 

I na český akciový trh zapůsobil negativně globální vývoj, 

nicméně za celé čtvrtletí se index PX udržel v malém plusu. 

RBI ponechává doporučení KUPOVAT český akciový trh 

(PX). 

 

 

 

Kurz (konec období) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 

EUR/CZK 27,1 27,1 27,0 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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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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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. 



     

   

10
Market Monitor 
Finanční trhy – 4. čtvrtletí 2015 

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  
 

 
 

 


