
    

 

Market Monitor 
 
Finanční trhy – 2. čtvrtletí 2016 

 
 

• Růst amerických úrokových sazeb se zbrzdil 

 

• Akciové trhy se obrátily k růstu 
 

• Cena ropy po propadu pod 30 USD zamířila vzhůru 

 
• Evropská centrální banka oznámila další silnou měnovou expanzi 

 

• Konec intervenčního režimu ČNB čekáme v první polovině roku 2017 

 
• RBI doporučuje kupovat akciové trhy tam, kde čeká silný efekt kvantitativního uvolňování cen-

trálních bank 

 

 

 

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  
6.4. 2016 

Výnos za po-
slední čtvrtletí 

Výnos od po-
čátku roku 
2015 

Očekávaná 
hodnota čer-
ven 2016 

Očekávaná 
hodnota září 
2016 

Euro Stoxx 50 2 909 -8,1% -11,0% 3110 2950 
DAX 9 624 -6,4% -10,4% 10300 9800 
FTSE 6 161 1,1% -1,3% 6250 6050 
SMI 7 768 -10,3% -11,9% 7950 7750 
DJIA 17 716 3,3% 1,7% 17800 17000 
S&P 500 2 066 2,7% 1,1% 2070 1980 
NASDAQ Composite 4 920 0,3% -1,7% 4900 4700 
Nikkei  15 715 -14,8% -17,4% 17700 16900 
BUX 26 298 11,3% 9,9% 27000 25700 
WIG 30 2 135 5,9% 14,8% 2200 2100 
PX  884 -5,8% -7,5% 940 890 
MICEX 1 860 7,3% 7,5% 1890 2000 
3M Pribor 0,3 0,00bp 0,00bp 0,3% 

 
0,3% 

CZK/EUR, konec období 27,0 0,0% 0,0% 27,00 27,00 
CZK/USD konec období 23,7 5,2% 4,9% 24,60 24,60 
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Vývoj finančních trhů 
 

První čtvrtletí roku 2016 bylo na finančním trhu velmi turbu-
lentní. Začátkem roku se opět propadal čínský akciový trh, 
což dohromady s horšícími se makroekonomickými daty pře-
devším z výrobního sektoru USA vedlo k poklesu akciových 
trhů po celém světě. Centrální banky nezůstaly nečinné a ak-
ciové trhy se postupně stabilizovaly a v některých případech 

rostly. Toto zotavení bylo spojeno s růstem ropy. 
 
TED spread, o kterém jsme pojednávali v předchozím vydání 
MM (indikuje vnímání rizika na americkém mezibankovním 
trhu), se snížil, ale stále je na lehce zvýšených úrovních. Ame-
rická centrální banka zůstává stále ve středu zájmu. Trh i sa-
motný Fed pod tíhou obav z globálního vývoje snížil očeká-
vání na budoucí zvyšování úrokových sazeb. 
 
Čínský akciový trh našel půdu pod nohama a od konce ledna 

vzrostl o 14 %. Nicméně tomu předcházel velký propad. Od 
svého vrcholu v polovině roku 2015 ztratil čínský akciový 
Shanghai Composite index téměř polovinu své hodnoty. Na-
dále počítáme s tím, že zpomalování čínské ekonomiky bude 
postupné, o což se do značné míry postará hospodářská poli-
tika. Je jisté, že nepříznivému vývoji se vždy bude snažit brá-
nit čínská vláda. Ovšem centristické řízení čínské ekonomiky 
je současně přetrvávajícím rizikem z hlediska jakékoliv analý-

zy. Čína zůstává rizikovým rozvíjejícím trhem, což je 
s ohledem na velikost této ekonomiky rizikovým prvkem pro 

světovou ekonomiku. 
 
Podstatným prvkem začátku roku 2016 bylo výrazné rozšíře-
ní měnové expanze Evropské centrální banky. 
 
Výhled RBI na akciové trhy zůstává pozitivní až neutrální. 
Obecně lze říci, že RBI doporučuje nakupovat akcie na tr-
zích, kde dochází k výrazné měnové expanzi. 
 
RBI  doporučuje KUPOVAT následující trhy: Euro Stoxx 50, 

DAX, Nikkei 225 a také indický SENSEX. Doporučení DRŽET 
platí pro NASDAQ Composite, DJIA, S&P 500, HSCEI, Hang 
Seng CE, SMI, FTSE 100 a ATX. 
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Spojené státy  
Když americká centrální banka koncem roku 2015 zvýšila 

klíčovou úrokovou sazbu o 25 bp do pásma 0,25 % - 0,50 

%, očekával peněžní trh 50 % šanci na další zvýšení již 

v březnu. S tím počítala ve své prognóze i RBI. Nicméně 

pokračující turbulence na akciových trzích, další pokles cen 

komodit, obavy z vývoje v Číně a „emerging markets“ 

obecně, rozhodování Fedu výrazně ovlivnilo. Navíc makro-

ekonomická data USA ukazovala na riziko poklesu přede-

vším ve výrobním sektoru. Ten tvoří sice mnohem menší část 

ekonomiky nežli sektor služeb, ovšem současně je určitým 

předstihovým barometrem.  

 

Nicméně trh práce s výjimkou slabšího ledna, vykazoval pří-

růstky počtu pracovních míst silně 200 tisíc měsíčně. Ostře 

sledovaný ISM index nákupních manažerů z průmyslu klesl 

již v říjnu do pásma kontrakce (pod 50 body), ale v březnu 

se zvýšil na 51,8 b., což předčilo očekávání a indikovalo 

expanzi sektoru. Nicméně americká centrální banka dala 

jasně najevo, že bude se zvyšováním úrokových sazeb vel-

mi opatrná, aby neohrozila oživení, přičemž se bude ohlížet 

na globální ekonomiku. Implikovaná pravděpodobnost ob-

chodů futures zvýšení hlavní úrokové sazby Fedu do konce 

roku činí pouze 50 %. RBI se s ohledem na dobrý výkon 

americké ekonomiky domnívá, že úrokové sazby porostou 

rychleji, než je trhem započítáno. Do konce roku čeká RBI 

zvýšení hlavní úrokové sazby o 50bp do pásma 0,75 % - 

1,0 %. 

 

Ústup očekávání na zvyšování amerických úrokových sazeb 

vedl k oslabení americké měny k EUR/USD 1,14. S ohle-

dem na očekávané zvyšování úrokových sazeb Fedu čeká 

RBI posílení dolaru do konce roku na EUR/USD 1,05. Tento 

výhled by měl vést i k nárůstu výnosu vládních dluhopisů. 

V případě amerického vládního dluhopisu se splatností 10 

let čeká RBI nárůst ročního výnosu do konce roku na 2,5 % 

ze současné úrovně 1,7 %, přičemž doporučení na tento in-

strument činí i nadále PRODÁVAT. 

 

Americký akciový trh v průběhu prvního čtvrtletí smazal ztrá-

ty, které utrpěl na začátku roku. RBI s ohledem na dosažení 

cílových hodnot a očekávané zvyšování úrokových sazeb 

Fedu změnila doporučení na DRŽET S&P 500, DJIA i 

Nasdaq composite z předchozího doporučení kupovat. 

 

 

 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

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

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Eurozóna  
Evropská centrální banka letos dohání to, o čem mluvila 

v předchozím roce. Na březnovém zasedání oznámila sníže-

ní hlavní refinanční úrokové sazby na 0,00 % z předchozí 

úrovně 0,05 % a depozitní sazby na -0,4 % z předchozí 

úrovně -0,3 %. Důležitější však je, že došlo k navýšení měsíč-

ního objemu nakupovaných cenných papírů z 60 mld EUR na 

80 mld EUR. Spektrum nakupovaných cenných papírů navíc 

bylo rozšířeno o korporátní dluhopisy. K tomu ECB oznámila 

spuštění 4 dalších dodávek dlouhodobé likvidity (TLTRO), 

v kterých za určitých podmínek bude úroková sazba klesat až 

k úrovni depositní sazby ECB. Toto opatření tak může kom-

penzovat ztráty finančního sektoru způsobené zápornými sa-

zbami ECB (-0,4 %). Akciový trh proto přivítal opatření ECB 

pozitivně. 

Mario Draghi ovšem v následném komentáři dal najevo, že 

v případě dalšího měnověpolitického uvolnění nebude prefe-

rovat úrokové nástroje. Finanční trh si tuto informaci vyložil 

tak, že úrokové sazby už klesat nebudou, takže i přes ozná-

menou silnou měnovou expanzi euro proti dolaru posílilo. RBI 

je nicméně toho názoru, že oznámená měnová expanze ECB 

a očekávaný růst úrokových sazeb Fedu bude v letošním roce 

favorizovat dolar proti euru. Do konce roku čeká RBI oslabení 

eura na EUR/USD 1,05 ze současných úrovní poblíž 

EUR/USD 1,14. 

 

Politika ECB je argumentem, proč čekat nízké výnosy němec-

kých vládních dluhopisů. Nicméně očekávaný růst cen ropy a 

inflace by měl i tak vést malému nárůstu jejich výnosů. V pří-

padě 10ti letého německého vládního dluhopisu čeká RBI do 

konce roku nárůst ročního výnosu k 0,8 % ze současných 0,1 

%. K růstu by však mělo dojít spíše až v druhé polovině roku. 

Doporučení na tento instrument na druhé čtvrtletí činí proto 

DRŽET.  

 

S ohledem na očekávanou expanzi bilance ECB doporučuje 

RBI nadále KUPOVAT evropské akciové trhy indexy Euro 

Stoxx 50 a DAX. V případě rakouského ATX změnila dopo-

ručení na DRŽET z předchozího doporučení kupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled očekávaného vývoje sazeb a výnosů v eu-

rozóně 

  Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

ECB rate 0,0 0,0 0,0 

10letý výnos 0,3 0,5 0,8 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 
 

 

 

 

Přehled očekávaného vývoje sazeb a výnosů v USA 

  Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

Fed funds rate 0,75 0,75 1,00 

10letý výnos 2,2 2,3 2,5 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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 Japonsko  

Na konci ledna připravila japonská centrální banka finanč-

ním trhům nečekaný šok, když guvernér H. Kuroda oznámil 

historicky první snížení úrokových sazeb do záporného teri-

toria (-0,1 %), aby podpořil slabou japonskou ekonomiku. 

V reakci na to výnos 10ti letého japonského dluhopisu klesl 

do záporu. Tržní hráči budou potřebovat čas na adaptaci 

záporných úrokových sazeb. I z tohoto důvodu Kuroda ne-

snížil úrokové sazby na zasedání v březnu hlouběji do zá-

poru. Ve třetím čtvrtletí očekává RBI další snížení úrokové 

sazby BoJ na -0,20 %. 

Japonský jen se v březnu dostal vůči dolaru na nejsilnější 

úroveň za posledních 17 měsíců. Pro jeho vývoj bude roz-

hodující, jakým tempem bude americká centrální banka zvy-

šovat úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že do konce letoš-

ního roku očekává RBI dvě 25bobodé zvýšení amerických 

úrokových sazeb a EUR/USD poblíž parity, měl by se ja-

ponský jen dostat ke konci roku k EUR/JPY 122 – nejsilnější 

úroveň od března 2013. 

 

 

Velká Británie  
Velká Británie bude do června žít intenzivními debatami o 

referendu (23.6.2016) ohledně jejího setrvání v Evropské 

Unii. Zatímco premiér D. Cameron vyzval občany VB 

k hlasování pro setrvání, např. starosta Londýna B. Johnson 

je pro opuštění. Nejnovější průzkumy ukazují velmi těsné 

výsledky (40% pro setrvání a cca 40% pro exit).  

Britská libra pod tíhou těchto debat trpí a vůči euru je nyní 

nejslabší od roku 2014. Do dalších čtvrtletí očekává RBI její 

mírné posilování. Jelikož růst britské ekonomiky je zatím 

relativně slabý, zvyšování úrokových sazeb Bank of 

England se letos zřejmě nedočkáme. BoE nadále 

upozorňuje, že pokud by k zvyšování sazeb došlo, bude 

tempo jejich zvyšování postupné a omezené. RBI se 

domnívá, že v letošním roce nedojde k zvyšování úrokových 

sazeb BoE bez ohledu na to, zda VB v EU zůstane nebo 

vystoupí. 

RBI změnila doporučení na britský akciový trh na DRŽET z 

kupovat. 

 

 
 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

EUR/JPY 123 125 122 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

EUR/GBP 0,80 0,78 0,73 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Ropa  
Cena ropy Brent klesla na začátku ledna až do blízkosti 27 

dolarů za barel. Poté cena ropy začala růst a v březnu do-

sáhla nad úroveň 42 USD/barel. Pro letošek stále  

čekáme pozvolný růst cen ropy, i když nikoliv k 60 USD, ja-

ko v minulé prognóze. I přes vyšší dodávky z Iránu by cel-

ková produkce ropy mohla letos nepatrně klesat, zatímco 

poptávka by měla zvolna růst tempem nad 1 %. Je zajíma-

vé, že v současné době valná většina trhu očekává růst ce-

ny ropy a téměř nikdo pokles. To znamená dvě věci. Za pr-

vé slušnou šanci, že k růstu cen dojde. Za druhé, pokud ce-

na ropy či dalších komodit opět výrazně klesne, bude to sil-

ný šok, se kterým by se řada ekonomik nyní vyrovnávala 

velmi těžko. Na konci roku 2016 čeká RBI cenu ropy Brent 

poblíž 49 USD/barel. 

 

Švýcarsko  
Švýcarská centrální banka zůstává ve vyčkávacím módu a 

v březnu opět rozhodla ponechat klíčovou úrokovou sazbu 

v rozmezí -1,25 % až -0,25 % a depozitní sazbu na úrovni -

0,75 %. Situace na švýcarském devizovém trhu se v prvním 

čtvrtletí 2016 uklidnila a švýcarský frank se držel po většinu 

času v pásmu EUR/CHF 1,080 až 1,10.  

Růst švýcarské ekonomiky je pořád velmi křehký a podobně 

jako jiné centrální banky i SNB se obává externích rizik, kte-

rá by mohla švýcarskou ekonomiku ohrozit. RBI očekává, že 

SNB bude v případě potřeby intervenovat na devizovém tr-

hu proti posilování franku. Proto by se CHF měl v nadcháze-

jících měsících držet poblíž EUR/CHF 1,10. 

RBI změnila doporučení na švýcarský akciový trh na DRŽET 

z kupovat. 

 

Emerging Europe 
Navzdory novým monetárním opatřením, se kterými přišla 

ECB, nevykázaly regionální měny žádný společný trend. 

Od ledna polský zlotý mazal ztráty, které utržil po 

nečekaném snížení ratingu od S&P a posiloval k EUR/PLN 

4,25. Česká koruna se držela  přimknuta u EUR/CZK 27,0. 

Maďarský forint se po většinu času držel v pásmu EUR/HUF 

310 až 315. 

Maďarský index BUX v březnu vzrostl na nejvyšší úroveň od 

finanční krize. Polský WIG30 se v lednu propadl na nejnižší 

úroveň od 2009, pak postupně rostl. Pražský PX index od 

začátku roku klesl o cca 8 %. 

 

 

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

Čtvrtletí (průměr) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

Brent 34 43 49 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

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

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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RBI doporučuje DRŽET indexy MICEX, WIG 30  a 

KUPOVAT indexy BUX, BET a PX. 

 

Polsko  
V lednu zasáhly polskou ekonomiku dvě nepříjemné 

události: 1) Evropská komise začala vyšetřování kvůli 

možnému porušení práva při zavádění institucionálních 

změn od nové vlády a 2) nečekané snížení ratingu od S&P 

(z A- s pozitivním výhledem na BBB+ s negativním 

výhledem). V důsledku toho polský zlotý skokově oslabil k 

EUR/PLN 4,50 (nejslabší úrovně od 2012). Výnosy 

polských dluhopisů vzrostly (10ti letý vyskočil k 3,2 % p.a.). 

V průběhu prvních 3 měsíců zlotý postupně mazal své ztráty 

(nyní u EUR/PLN 4,25) a výnosy dluhopisů klesly. 

Polská ekonomika by letos měla od ČR převzít statut 

nejrychleji rostoucí ekonomiky zemí Visegrádske čtyřky. 

Hlavním tahounem ekonomického růstu bude spotřeba 

domácností podpořena nově zavedenými transferovými 

vládními programy (např. 500+ nebo PLN500).  

V  měnové politice by do konce roku nemělo dojít k velkým 

změnám. Noví členové bankovní rady nejsou zjevně 

naklonění dalšímu snižování úrokové sazby. Proto RBI 

očekává hlavní úrokovou sazbu NBP nezměněnou na 1,50 

% po celý rok 2016. RBI změnila doporučení na 2leté a 

10ti leté polské vládní dluhopisy na DRŽET z kupovat. Na 

akciový index WIG 30 změnila RBI doporučení na DRŽET z 

kupovat. 

 

Maďarsko  
Letošní zpomalení maďarské ekonomiky k 2% by mělo být 

jenom dočasné, zejména kvůli výpadku čerpání z EU fondů. 

Podobně jako v Polsku či Česku bude i v Maďarsku hlavním 

tahounem ekonomického růstu spotřeba domácností. Ma-

ďarská centrální banka v březnu nečekaně obnovila cyklus 

snižování úrokových sazeb (na 1,20 %). Podle RBI dojde 

do konce letošního roku ještě k dalšímu snížení maďarských 

úrokových sazeb na 1 %. Další (kvantitativní) opatření na 

uvolnění měnových podmínek taky nejsou vyloučené. Výno-

sy maďarských vládních dluhopisů by měly jen pomalu růst 

(10ti-letý do konce roku pod 3,5 %). Forint letos zřejmě moc 

pohybu nezažije a měl by se do konce roku držet u 

EUR/HUF 315. 

Doporučení na maďarské vládní dluhopisy bylo změněné 

na DRŽET dluhopisy se splatností do 2 let a KUPOVAT 10ti 

leté dluhopisy. Doporučení RBI na akciový index BUX je 

nadále KUPOVAT. 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

EUR/PLN 4,35 4,30 4,30 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 

 

 

 
 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

EUR/HUF 315 315 315 

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH 
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Česká republika 

Česká ekonomika v loňském roce rostla velmi vysokým tem-

pem 4,3 %. Tomu silně pomohlo urychlené čerpání pro-

středků EU. To se v letošním roce nebude opakovat a vyso-

ká srovnávací základna z loňského roku tak bude statistic-

kou brzdou letošního růstu. Nicméně proti poklesu veřejných 

investic by měl působit růst investic privátních. Se stále se 

lepšící situací na trhu práce a zrychlováním tempa růstu 

mezd by měl pokračovat i svižný růst spotřeby domácností. 

V souhrnu tak letos čekáme zpomalení růstu HDP na 2,0 %, 

což rozhodně není špatná zpráva. Z hlediska očekávaného 

vývoje kurzu koruny je však klíčem vývoj inflace. Ta začát-

kem roku klesla na 0,3 %. Dosažení 2 % cíle ČNB čekáme 

až začátkem roku 2017. Načasování konce intervenčního 

režimu čekáme v průběhu první poloviny roku 2017. ČNB 

bude tak jako doposud stále intervenovat proti přílivu kapi-

tálu a navyšovat stále více devizové rezervy. Pokud by spe-

kulace na posílení koruny byly příliš silné, ČNB by mohla 

rozhodnout o zavedení záporných úrokových sazeb. Zave-

dení tohoto opatření není součástí naší hlavní prognózy. Po-

kud by k němu však došlo, jednalo by se zřejmě o záporné 

úročení nového přílivu deposit. Účelem opatření by nebyla 

podpora ekonomiky, ale regulace přílivu kapitálu a tudíž 

devizového kurzu. Deformace tržního kurzu koruny je z dů-

vodu bobtnání bilance ČNB něčím, co nezmizí ani po opuš-

tění intervenčního režimu. Po opuštění tohoto režimu čekáme 

silný nárůst volatility (může dojít i k oslabení koruny) a ná-

sledné posílení. 

Atraktivita českých vládních dluhopisů je díky intervenčnímu 

režimu, který vede k záporným EUR/CZK basis swapům, 

vyšší než obvykle. Výnos českého vládního dluhopisu se 

splatností 10 let činí pouhých 0,3 %. Do konce roku s tím, 

jak se bude přibližovat očekávaný konec intervenčního re-

žimu, čekáme snižování výnosového spreadu vůči němec-

kému benchmarku. Na konci roku čekáme výnos českého 

vládního dluhopisu se splatností 10 let 0,7 %.  

Doporučení na české vládní dluhopisy činí i nadále DRŽET. 

Od začátku roku do poloviny února ztratil český PX index 

zhruba 12 %. Poté s lepšícím se sentimentem na globálních 

akciových trzích vzrostl o cca 7 %, přičemž březnovou vý-

konnost negativně ovlivnil pokles ceny Vienna Insurance 

Group. RBI ponechává doporučení KUPOVAT český akcio-

vý trh (PX) bez změny. 

 

 

 

Kurz (konec období) Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

EUR/CZK 27,00 27,00 27,00 

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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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    Radovan Křen  59 61 28 868 

Velké firmy: Barbara Tutass 23 44 01 362 Petr Váně  59 69 66 432 

Firmy: Václav Štětina                                           23 44 05 228 Ivo Stavěl 58 52 06 931 

Firmy: region Severozápad: Robert Kott 603 808 512 Financování obchodu    

Firmy - region Praha: Robert Chudoba  603 808 013 Miloš Večeřa  23 44 01 110 

Firmy - region Jihovýchod: Zdeněk Novák 603 808 035 Martin Maar  23 44 01 455 

Firmy - region Morava: Zdeněk Procházka 602 172 573 Treasury – Trading  

Projektové financování  Ivo Prokop 23 44 01 826 

Tomáš Gürtler  23 44 01 215 Eva Bobeničová 23 44 01 316 

Jan Rýdl   23 44 01 133 Roman Fol 23 44 01 144 

Martin Hofmeister  23 44 01 330 Jozef Božek 23 44 05 509 

Soumar Radek 23 44 05 691 Milan Fajkus 23 44 01 821 

Renata Dlesková 23 44 01 857 Tomáš Kreml 23 44 01 274 

Strukturované financování 
 

Milan Fischer 23 44 01 145 

Karel Vlasák  23 44 01 308 Treasury - Sales  

Martin Matoušek 23 44 01 545 Pavel Křivonožka  23 44 05 995 

Private Banking 
 

Žaneta Chudá   23 44 01 195 

Richard Tykal     23 44 01 735 Michal Michalov  23 44 01 830 

Roman Randák 23 44 01 636 Martin Bárta  23 44 05 510 

Petra Chaloupková 23 44 01 565 Pavel Krištof  23 44 05 907 

Lenka Gvuzdová   23 44 01 643 Jakub Skotnica  23 44 05 502 

Petr Mašek  23 44 01 995 Soňa Fenclová  23 44 01 346 

Marko Stojanić  23 44 01 522 Martin Skoumal  23 44 05 351 

Alexandra Hřebíková  23 44 01 120 Robert Schwanzer 23 44 01 130 

Petr Nimeřický  23 44 01 855 Pavel Bors 23 44 01 885 

Jakub Hlaváček  23 44 01 831 Veronika Michlová 23 44 01 775 

Pavel Ráž    23 44 01 574 Ondřej Chládek 23 44 05 357 

Jakub Šoltys     23 44 01 844 Treasury – Finanční instituce  

David Žák  23 44 01 637 Vít Čermák  23 44 01 481 

Ivan Džaja 23 44 05 453 Petra Drncová  23 44 01 461 

Ivana Jakubcová  51 75 45 040 Kateřina Kárníková 23 44 05 656 

Tomáš Crhák  51 75 45 041 Jana Šebestíková 23 44 01 802 

Vít Richterek   57 15 45 042 Kateřina Škutová 23 44 01 877 
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Treasury – Equity 
 

Corporate Finance  

Richard Skácel  23 44 01 827 Marek Tichý 23 44 01 953 

Eva Polánová  23 44 01 803 Jakub Hamr 23 44 01 868 

Jakub Veselský  23 44 01 819 Pavel Plánička 23 44 01 255 

Jakub Schermer  23 44 01 838 Barbora Celmanová 23 44 05 167 

Faktoring  Jakub Fajfr 23 43 96 721 

Petr Bútora 23 44 01 925 Jana Kůrečková 23 44 01 822 

Tomáš Filípek 23 44 01 946 Ekonomický výzkum  

Daniel Markalous 23 44 01 374 Helena Horská  23 44 01 413 

Pavla Jaroušková 23 44 05 498 Michal Brožka  23 44 01 498 

Oldřich Šrůta 23 44 01 191 Daniela Milučká 23 44 05 685 
  Lenka Kalivodová  

    
 


