Asociace exportérů

30. 4. – 4. 5. 2018

• ČNB ve čtvrtek nepřekvapila a s úrokovými sazbami nehýbala
• Další zvýšení úrokových sazeb nelze vyloučit již ve 3. čtvrtletí
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Na tiskové konferenci guvernér J. Rusnok
prohlásil, že prostor k dalšímu zvýšení
úrokových sazeb je opět v závěru letošního
roku, ale samozřejmě bude záviset na plnění
předpokladů prognózy. J. Rusnok však
nevyloučil ani dřívější zvýšení sazeb, a to
v případě, že se bude makroekonomická realita
lišit od předpokladů prognózy. Zjednodušeně
řečeno, pokud se bude koruna i nadále vůči
euru držet na slabších úrovních ve srovnání
s prognózou ČNB a zároveň další proměnné
jako inflace či HDP budou v souladu
s predikcemi ČNB, tak se můžeme dočkat
zvýšení úrokových sazeb již letos ve 3.
čtvrtletí.
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Hlavní domácí událostí v tomto týdnu bylo
bezpochyby čtvrteční zasedání bankovní rady
České národní banky (ČNB). ČNB ponechala
podle předpokladu úrokové sazby beze změny.
Hlavní úroková sazba konkrétně setrvala na
úrovni 0,75 %. ČNB zároveň zveřejnila klíčové
proměnné z nové makroekonomické prognózy.
Podle očekávání ČNB snížila odhad na růst
spotřebitelské inflace pro letošní rok (nově by
se měla inflace nacházet pod 2 % až do konce
letošního roku), přičemž inflace na
měnověpolitickém horizontu (2. a 3. čtvrtletí
2019) zůstala téměř nezměněna. Kromě toho
ČNB letos počítá i s pozvolnějším posilováním
koruny, a naopak s rychlejším růstem HDP
v letošním i v příštím roce. Tříměsíční sazba
PRIBOR i nadále indikuje další zvýšení
úrokových sazeb na přelomu let 2018 a 2019.
Zajímavostí bylo, že jeden člen ze sedmičlenné
bankovní rady hlasoval pro zvýšení sazeb.
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