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ČNB bez změny, Rada unisono holubičí


ČNB dnes ponechala sazby bez změny (což se čekalo) a svou jestřábí rétoriku opustili dosavadní jestřábí členové
Bankovní rady – K.Janáček a E.Zamrazilová. Hlasování tak teď bylo 7/0 pro ponechání sazeb bez změny. Nastal tak
podstatný odklon od dosavadní rétoriky, která naznačovala blížící se období vyšších sazeb.



Není se čemu divit – vývoj na zahraničních finančních trzích v posledních dnech a znaky toho, že se dluhová krize přelévá
do reálné ekonomiky jsou určitě mocným argumentem pro nezvyšování sazeb. Slabší než očekávaná koruna pak působí
protiinflačním směrem. Dle vyjádření guvernéra jsou rizika poslední prognózy (která čekala 1. růst sazeb letos na podzim)
výrazně směrem k nižším sazbám. S tím souhlasíme – dle nás se první zvýšení odsune až daleko do druhé poloviny
příštího roku, a to ještě vůbec v nejlepším případě. I když se situaci v Evropě podaří vyřešit, škoda již byla napáchána a v
reálné ekonomice ji bude cítit.



Guvernér rovněž řekl, že sazby můžou kamkoliv. To je pravda – i když dle nás na další pokles sazeb to bude chtít recesi v
ČR.



Nikoho dnešní rozhodnutí ani projev M.Singera nepřekvapil – v podstatě je to samé, co říkají všechny centrální banky.
Koruna zůstala na 24,9.
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