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Dnes 06.04.2017 ČNB ukončila používaní měnového kurzu jako nástroj měnové politiky. Ukončila tak režim devízových intervencí, které 
držely kurz EUR nad hranicí 27 EUR/CZK od 7. listopadu 2013. Bezprostředně po ukončení intervencí došlo na trhu k mírnému posílení 
CZK – v 16:07 se jedno EUR obchodovalo za 26,632 CZK.

V krátkodobém a střednědobém horizontu budou následovat vysoké výkyvy kurzu EUR/CZK a to oběma směry. ČNB indikovala, že  
v případe příliš vysoké volatility je připravená intervenovat s cílem zabránit extrémním výkyvům kurzu. V dlouhodobém horizontu trh 
očekává, že dojde k postupnému posilování CZK vůči EUR. 

Naše doporučení je, aby klienti nespekulovali se svou otevřenou EUR měnovou pozicí a zajistili se. Pokud se rozhodnou pro zajištění 
s pomocí nejjednoduššího nástroje – měnového forwardu – tak současné 2 roční forwardové mezibankovní sazby se pohybují kolem 
úrovně 26,4 CZK/EUR. Přesná kotace bude záležet na aktuální nabídce od dané komerční banky.
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PwC je na vaší straně po celou dobu nastavení zajišťovací strategie a její implementace
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