
 

 

Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu střetu zájmů, dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická 
opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro 
uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů, jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu – odboru 
Ekonomických a strategických analýz České spořitelny. Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními naleznete 
zde: http://www.investicnicentrum.cz/analyzyupozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které 
jsou dostupné na webové adrese: www.investicnicentrum.cz. 
 
Tvůrcem dokumentu je Česká Spořitelna, Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 

1 27.7.2022 

Makro 
Ranní restart 

@Research_sporka 

 

Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

20:00 USA Fed cílová sazba, horní mez 1,75 2,50 

Zdroj: Refinitiv Eikon. 

Frait (ČNB) silnou potřebu zvýšit repo 

nevidí 

Ve svém prvním agenturním rozhovoru po návratu do 
bankovní rady Jan Frait mj. pravil: „Já určitě nebudu 
navrhovat snižování sazeb, ale budu zvažovat mezi 
stabilitou sazeb a případně nějakým mírným nárůstem.“ 
Signály „ jsou v posledních týdnech spíše na té straně, která 
velí k opatrnosti před dalším zvyšováním.“ Nicméně „v 
žádném případě nevylučuju, že by sazby dál rostly, ať již 
teď nebo někdy v brzkém horizontu.“ 

Ohledně kurzu uvedl: „Se současnými úrovněmi kursu 
koruny jsem skutečně spokojen. Musím říci, že mi to docela 
konvenuje. (...) Nejsem velký zastánce dlouhodobějšího 
intervenování, ale ve specifických situacích, kdy je šok do 
platební bilance, je určitá přítomnost na trhu normální.“ 

Nejsem si úplně jistý, jestli Honzovi správně rozumím, 
nicméně pokud vím, tak intervenovat (tj. uměle zasahovat 
do dění na devizovém trhu) v případě, že se dané zemi 
zhorší bilance běžného účtu (BÚ), pro centrální banky 
úplně normální není, a to hned ze dvou důvodů: 

(a) Pragmatický důvod: Většina centrálních bank nemá 
devizových rezerv zdaleka tolik jako ČNB. 

(b) Principiální důvod: V případě zhoršení BÚ (tj. v podstatě 
zhoršení konkurenceschopnosti dané ekonomiky) je 
následné oslabení kurzu přirozenou reakcí ekonomiky 
vedoucí zpět k nastolení konkurenceschopnosti (slabší 
kurz podporuje vývoz) a k samovolnému opětovnému 
vyrovnání běžného účtu. Zkrátka deficity BÚ samy sebe ničí 
skrze oslabení kurzu, které způsobují, podobně jako 
přebytky BÚ mají tendenci samy sebe ničit skrze svůj tlak 
naopak na posilování kurzu. 

Ještě poznámka ad (b): Honza to zřejmě myslel tak, že 
dává smysl používat devizové intervence jako přechodné 
opatření v reakci na zhoršení BÚ v případě, že očekáváme 
brzký návrat situace zpět k původním, před-šokovým 
poměrům (intervence ekonomice oslabení kurzu jaksi 
„zatají“, aby se ekonomika zbytečně nezačala 

přizpůsobovat slabšímu kurzu, jehož příčiny brzo zase 
pominou, načež by se ekonomika musela přizpůsobovat 
zase zpátky). Jenomže klíčovým důvodem nynějšího 
zhoršení českého BÚ je zvýšení cen dovážených 
energetických surovin – a to je faktor, který bude do značné 
míry nejspíš trvalý. 

Devizové intervence ČNB bohužel 

zřejmě sílí 

Když už jsme u intervencí ČNB: za květen měly dle 
oficiálních dat samotné centrální banky objem cca 3,5 mld. 
eur. Číslo za červen se dozvíme až za nějaké dva týdny. 

Velmi hrubou představu o objemu intervencí v posledních 
týdnech lze získat z dekádní bilance ČNB, tj. z rozvahy 
ČNB publikované každých deset dní. Konkrétně se musíme 
zaměřit na položku „Závazky vůči bankám v tuzemsku“, 
tedy na objem vkladů českých bank v ČNB: prodá-li totiž 
ČNB cizí měnu některé české bance (nebo klientovi některé 
české banky), korunovou platbu si od této banky vezme tak, 
že jí sníží zůstatek vkladu, který má tato banka u ČNB. 

Jiný kanál neexistuje: nikdo (tedy kromě zaměstnanců, 
veřejného sektoru a vybraných zahraničních institucí) nemá 
v ČNB účet, takže je nucen s centrální bankou obchodovat 
skrze některou českou banku. 

Na objem vkladů bank v ČNB mají ale vliv i jiné faktory (ke 
smůle těch, kteří chtějí z této položky odhadovat objem 
intervencí). Např. pokud se klienti českých bank rozhodnou 
držet více svých finančních aktiv v hotovosti, banky pro ně 
musejí tuto hotovost „koupit“ od ČNB, a to opět tím, že 
klesne zůstatek jejich vkladů v ČNB; pokud se český 
veřejný sektor nebo zahraniční instituce (Mezinárodní 
měnový fond, jiné centrální banky, Evropská komise apod.) 
s přístupem do ČNB rozhodnou držet více svých korun 
přímo na vkladech v ČNB (namísto na vkladech v českých 
bankách), pak i to vede k poklesu zůstatků na vkladech 
českých bank v ČNB. Uvedené vlivy můžou samozřejmě 
podle situace fungovat i opačným směrem, tj. objem vkladů 
bank v ČNB naopak zvyšovat.  

A tak například výše uvedený květnový objem intervencí 
3,5 mld. Kč odpovídá více než 80 miliardám Kč, kdežto 
pokles vkladů bank v ČNB za květen činil jen něco málo 
přes 50 mld. Kč. 

Michal Skořepa, analytik, mskorepa@csas.cz 
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Za červen a prvních dvacet dní července klesl objem vkladů 
bank v ČNB o dalších 357 mld. Kč (je dobré takto 
překlenout vývoj na konci června, protože na konci každého 
čtvrtletí procházejí vklady bank v ČNB už několik let jistými 
zcela přechodnými výkyvy, které s devizovými 
intervencemi nijak nesouvisejí, takže nás teď nezajímají). I 
s vědomím zmíněné velké nepřesnosti lze tedy odhadovat, 
že ČNB intenzitu svých intervencí v posledních týdnech 
výrazně navýšila. Pokud by prodávala své devizové rezervy 
podobným tempem, jako v posledních třiceti dnech (tj. mezi 
20.6. a 20.7.), vklady bank v ČNB by klesly na nulu už příští 
rok v květnu. 

 

To by nebyla žádná tragédie a intervence by mohly vesele 
pokračovat dál (dokud by neklesly na nulu cizoměnové 
rezervy ČNB), jen by si banky korunovou likviditu na nákup 
deviz od ČNB holt musely začít půjčovat – od samotné 
ČNB. Český bankovní systém by se tak z dnešního režimu 
„likviditního přebytku“ vrátil do režimu „likviditního 
nedostatku“, ve kterém býval v 90. letech. 

Jak už jsem psal ZDE, od května se datující snahu ČNB 
tlačit kurz k silnějším hodnotám (namísto razantnějšího 
zvyšování úrokových sazeb) nepokládám za dobrý nápad: 
Výhodou udržování kurzu na úrovni o korunu silnější je 
(podle předchozích výpočtů samotné ČNB) očekávání 
posunu inflace za rok o necelý procentní bod. Tento přínos 
se mně v dnešní době velmi vysoké inflace a vysoké 
inflační nejistoty zdá jen slabý ve srovnání s náklady této 
aktivity. 

Náklady nynějších intervencí ČNB jsou: 

(a) nepředvídatelnost toho, zda se měnová politika ČNB 
bude v dalších měsících ubírat cestou změn úrokových 
sazeb, nebo úprav režimu intervencí (a tedy například 
zvýšená nejistota při odhadování adekvátní výše 
dlouhodobějších úrokových sazeb), 

(b) ztráta informační hodnoty kurzu (firmy, domácnosti a 
další aktéři teď nevědí, proč koruna sílí nebo slábne, a 
intervence jsou novým zdrojem nejistoty při prognózování, 

co se s kurzem bude dít do budoucna; přibližné zafixování 
kurzu kolem 24,70 od půlky května do začátku července se 
sice zdálo dávat firmám jakousi kotvu, ale už během 
července kurz zřetelně posílil, a navíc – až se ČNB 
rozhodne nebo bude nucena s intervencemi přestat, kurz 
může prudce oslabit, což může hospodaření firem 
spoléhajících na tuto kotvu šeredně poškodit), 

(c) riziko (které s ubývajícími rezervami ČNB poroste) 
masivního útoku investorů na korunu v případě tržního 
podezření na její nadále už neudržitelné nadhodnocení. 

Spotřebitelská důvěra v USA 

Důvěra spotřebitelů měřená firmou Conference Board 
klesla v červenci na 95.7 bodů z červnových 98,4. 

 

Zdroj: forexlive.com 

Červencový posun dolů byl dán především zhoršením 
hodnocení současné situace, zatímco pocity ohledně 
budoucna se zhoršily jen kosmeticky. Podle doprovodného 
komentáře Conference Board byly základem horší důvěry 
spotřebitelů především rostoucí ceny plynu a potravin. 

Průzkum ukázal slábnoucí úmysly amerických domácností 
koupit i auto, dům nebo velké domácí spotřebiče. Tento 
posun je dán nejen zhoršujícím se vnímáním situace, ale i 
rostoucími úrokovými sazbami (včetně těch na úvěrech, 
kterými by mnohé domácnosti nákup financovaly). 

Dnes je druhý den měnového jednání americké centrální 
banky. V 20h našeho času se dozvíme, zda bylo naplněno 
tržní očekávání, že Fed zvýší cílový interval pro Fed Funds 
rate z 1,50-1,75% na 2,25-2,50%. 

  

„Pohodář je ten, kdo udělá stejnou chybu dvakrát, aniž by 
ho to znervóznilo.“ 

(A. Hamilton) 

http://www.investicnicentrum.cz/analyzyupozorneni
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