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ČNB ČNB ČNB ČNB Focus 
ČNB dnes sazby zvýšila, prognóza však vidí spíš silnější korunu než další „hike“ 

 
ČNB dnes podle očekávání zvýšila repo sazbu na 0,75 %. Hlasování bylo jednomyslné 

(pro tedy bylo všech pět přítomných členů). Zvedání sazeb ale nakonec zastínila tisková 

konference, na které guvernér Rusnok představil novou prognózu včetně očekávaného 

vývoje koruny. Ten ukázal na posílení na  24,6 CZK/EUR na konci roku. Prognóza pak 

ukazuje pouze na nepatrný růst sazeb ve zbytku roku. My se domníváme, že pomaleji 

posilující kurz a makroekonomické podmínky dovolí centrálním bankéřům normalizovat 

sazby rychleji. Očekáváme ještě tři zvýšení sazeb do konce roku, kdy by se repo sazba 

měla dostat na 1,5 %.   

Bankovní rada jednomyslně (pěti hlasy, když chyběl O. Dědek a M. Hampl) rozhodla o 

zvýšení repo sazby o 25 bb na 0,75 % a lobardní sazby o 50 bb na 1,5 %. Depozitní sazba 

zůstala beze změny na 0,05 %.  Toto zvýšení sazeb se všeobecně očekávalo a bylo již 

započítáno v tržních cenách. Novinky ale přinesla nová prognóza, jejíž hlavní body představil 

guvernér Rusnok na tiskové konferenci. ČNB pro letošek očekává růst HDP o 3,6 %. Její 

odhad tak je oproti našemu mírně pesimističtější. Inflaci na druhou stranu predikuje po většinu 

roku vyšší. Nicméně na horizontu prognózy podle ČNB cenový růst zpomalí, s tím jak budou 

slábnout inflační tlaky plynoucí z trhu práce. My se domníváme, že trh práce bude i nadále 

představovat proinflační faktor a cenový růst tak nebude výrazněji oslabovat. 

Očekáváme silnější růst ekonomiky než ČNB (%, y/y)  Inflace podle nás pod cíl na horizontu prognózy nezamíří (%) 
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Zdroj: ČNB, ČSÚ, Macrobond, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka  Zdroj: ČNB, ČSÚ, Macrobond, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 

Normalizace sazeb bude pokračovat  
Současný výhled centrální banky předpokládá zvýšení tříměsíční sazby PRIBOR pouze o 6 bb 

ve druhém čtvrtletí. Guvernér Rusnok však na tiskové konferenci mluvil o dalším zvýšení 

sazeb. I další centrální bankéři (Nidetzký, Benda, Hampl) před zasedáním potvrdili, že ČNB 

letos zvedne sazby minimálně dvakrát. Po dlouhé době ČNB zveřejnila svůj výhled pro vývoj 

kurzu koruny. Ten nás překvapil poměrně ostrým posílením ve druhém čtvrtletí. ČNB v Q2 

počítá v průměrným s kurzem 24,9 CZK/EUR. Na konci roku pak centrální banka vidí euro za 

 

 

Viktor Zeisel 

(420) 222 008 523 
viktor_zeisel@kb.cz 

  

 

https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz 
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz 
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
https://trading.kb.cz/CommentsAnalysis/Detail/d25063a3_mifid_ii_nabidka_analyz  
 

 MiFID II 
Informace 

a nabídka na 
našem webu 



 Ekonomický a strategický výzkum ČNB Focus 
 
 

1. února 2018 2 

 

24,6 CZK/EUR. To je velmi blízko naší prognózy. Koruna bude v první polovině roku ještě 

bojovat s psychologickou hranicí 25 CZK/EUR. Navíc odliv dividend na jaře a v létě může 

způsobit dočasné oslabení domácí měny. To podle nás bude ČNB kompenzovat zvýšením 

sazeb ve druhém čtvrtletí. V druhé polovině roku se projeví silnější inflační tlaky z titulu vyššího 

růstu ekonomiky a zvyšování mezd. ČNB tak bude mít i nadále vhodné podmínky, aby 

zvyšovala úroky. My předpokládáme, že bankovní rada bude zvedat repo sazbu po 25 bb 

každé čtvrtletí a ta podle našeho názoru na konci roku 2018 dosáhne úrovně 1,50 %. 

Pro zbytek letošního roku vidíme korunu trochu slabší, …  … což ČNB umožní zvyšovat sazby rychleji 
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Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv 

investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a 

názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně 

tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby 

poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto 

dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.  

Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s 

investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, 

poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, 

které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu.  

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně 

autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto 

dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto 

dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům. 

Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou 

použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro 

profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, 

neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat 

nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, 

protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.  

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je 

založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá 

investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované 

částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn 

devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na 

zhodnocení investice. 

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu 

příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala 

řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení, a to zavedením 

odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v 

souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. postupují v 

souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů. 

Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé 

na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu 

nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Hodnocení autorů investičních doporučení ale 

spočívá ve vazbě na zisk Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí i výsledky obchodování s 

investičními nástroji. 

Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou určena veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k 

dispozici osobám, které se nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. obvykle nezasílá 

investiční doporučení jednotlivým emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu 

prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené 

investiční nástroje nebo jejich emitenty. 

Tento dokument ani jeho obsah není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a 

osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států 

amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o 

zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku http:\\www.trading.kb.cz.  

Upozornění 


