
 

 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 75. měření 
(červenec 2005) 

 
 
Do červencového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího 

vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu jedenáct domácích a dva zahraniční analytici. Očekávání 
respondentů se zásadněji nemění. K výraznější revizi došlo pouze v případě růstu HDP, který by měl hlavně 
v roce 2005 akcelerovat vlivem uvolněných měnových podmínek v loňském a letošním roce. Analytici oproti 
červnovému šetření očekávají uvolněnější především úrokovou složku reálných měnových podmínek z titulu 
mírného přehodnocení prognózy inflace směrem výše. 

  
 
 

 
1. Inflace 
 

 
Oproti červnovému šetření došlo k mírnému zvýšení prognózy 
inflace v horizontu 1R, a to především kvůli neočekávaně 
vysokému růstu spotřebitelských cen v červnu (hlavně kvůli 
jednorázovému vlivu zdražení telekomunikačních služeb). Inflace 
by se však podle analytiků měla udržet pod inflačním cílem ČNB. 
Hlavním proinflační rizikem podle analytiků zůstávají vysoké 
ceny ropy, dále pak vyšší ceny bydlení (elektřina, nájemné, atd.) a 
spotřební daň u tabáku. Zdravý růst HDP, tažený hlavně čistými 

exporty, prozatím nevytváří poptávkové inflační tlaky. Ty by se podle analytiků měly objevit v rozmezí 2Q/3Q 
2006, kdy dojde k uzavírání mezery výstupu a jejímu překmitnutí do kladných hodnot. Protiinflační rizika pak 
lze spatřovat především v očekávané apreciaci koruny, která drží importní ceny na nižších úrovních. Tento faktor 
by měl přetrvat i v následujících měsících. 

 
     

mzr. CPI v% VII-05 
1 rok 3 roky 

min 1,9 1,9 
průměr 2,4 2,5 
max 2,8 3,1 

  mzr. CPI 
Horizont predikce 1 R 3 R 
Predikce za měsíc % 
     

červenec 2004 2,8 2,6 
září 2004 3,0 2,9 

prosinec 2004 2,8 2,8 
březen 2005 2,6 2,6 
květen 2005 2,4 2,4 
červen 2005 2,3 2,5 
červenec 2005 2,4 2,5 

 

CPI -  skutečnost a predikce analytiků (průměr) na 1 rok 
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2. Hrubý domácí produkt 

 
 
Analytici zvýšili prognózu růstu HDP v letech 2005 i 2006 vlivem dalšího mírného uvolnění úrokové složky 
měnových podmínek. Hlavním faktorem růstu podle analytiků v letošním roce zůstanou čisté exporty a investice, 
naopak spotřeba domácností a vlády bude i nadále slabá. Objevují se názory, že zahraniční investoři vlnu svých 
investic dokončili či dokončují a teprve nyní se tak začíná projevovat síla domácího exportu. Když k tomu 
přidáme i slabou spotřebitelskou poptávku, která brání výraznému růstu importů, a pokles dovozu investičních 
strojů díky již dokončeným investicím, obchodní bilance by měla i nadále být v přebytku. Výpadek aktuální 
spotřeby domácností při rekordně nízkých sazbách analytici vysvětlují preferencí dlouhodobých investic na 
bydlení. Tuto hypotézu podporuje i rekordně vysoká poptávka po hypotečních úvěrech. 
Nicméně již v roce 2006 by se struktura růstu mohla změnit. Možné ochlazení ekonomického růstu v Německu 
by přes klesající vývozy z ČR vedlo ke snížení příspěvku čistých exportů k HDP. Domácím vývozcům by 
nenahrávala ani pokračující reálná apreciace koruny vůči euru. Výpadek čistých exportů by naopak mohla 
eliminovat rostoucí spotřeba domácností a vlády, která bude svoji expanzivní fiskální politikou usilovat o 
znovuzvolení. 

K uzavření mezery výstupu by podle některých analytiků mělo vlivem uvolnění měnových podmínek 
dojít na přelomu prvního a druhého pololetí příštího roku. 
 
 
3. Úrokové sazby 

 
 

 Prognóza krátkodobých i dlouhodobých úrokových sazeb oproti červnovému šetření zůstala nezměněna. 
V ročním horizontu převažuje u analytiků očekávání zvýšení 2T repo sazby (čtyři analytici z 13 dotázaných na 
2,00 % a tři analytici na 2,25 %; šest analytiků predikuje stabilitu na současné úrovni). Oproti poslednímu šetření 
tak došlo k dalšímu oddálení zpřísnění měnové politiky ČNB i zmírnění razance nárůstu sazeb.  
Hlavními determinanty očekávaného růstu úrokových sazeb jsou postupné uzavírání mezery výstupu a následné 
riziko poptávkových inflačních tlaků. Velmi důležitá bude podle analytiků i budoucí měnová politika ECB. 
Jestliže ECB zvýší v horizontu 1R své úrokové sazby, dojde přes zatraktivnění eurových aktiv k tlakům na 
depreciaci koruny. Aby ČNB zamezila uvolnění měnových podmínek bude nucena zvýšit sazby. Nicméně 
existuje i riziko opačného vývoje – snížení sazeb ECB, které však podle analytiků není nikterak aktuální.  
Průměrný odhad pro vývoj střednědobých a dlouhodobých sazeb v horizontu 1M se pohybuje mírně nad 
současnými hodnotami. V horizontu 1R analytici v průměru očekávají posun výnosové křivky na vyšší úrovně, u 
splatnosti 5R o cca 60 bp a u splatnosti 10R o cca 50 bp oproti jejich současným úrovním. Očekávaný sklon 
výnosové křivky, měřený 10R – 1R, by měl zůstat stabilní ve výši 150 bp v případě ročního horizontu. 
Očekávaný růst výnosů by měl být ovlivněn především vývojem v eurozóně a nastavením měnověpolitických 
sazeb ČNB. 
 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 
    

červenec 2004 3,4 3,7 
září 2004 3,6 3,8 

prosinec 2004 3,8 4,0 
březen 2005 4,0 3,9 
květen 2005 4,0 3,8 
červen 2005 4,0 3,9 
červenec 2005 4,2 4,0 

 
 
 

růst HDP ke konci 
VII-05 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 3,8 3,3
průměr 4,2 4,0
max 4,5 4,5

 

2T repo sazba v % 12M PRIBOR v % 5R IRS v % 10R IRS v % VII-05 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 

min 1,8 1,8 1,7 1,8 2,5 2,8 3,1 3,3
průměr 1,8 1,9 1,8 2,3 2,6 3,2 3,3 3,8
max 1,8 2,3 1,9 2,8 2,7 3,6 3,5 4,0



 
 

  
 
4. Devizový kurz 

 
        

       2T repo sazba        12M PRIBOR            5R IRS         10YR IRS 
Horizont predikce 1 M 1 R 1 M 1 R 1 M 1 R 1 M 1 R 
Predikce za měsíc % % % % 
              

červenec 2004 2,3 3,0 2,9 3,6 4,4 4,9 5,2 5,6 
září 2004 2,5 3,4 3,1 3,8 4,5 4,9 5,2 5,6 

prosinec 2004 2,5 3,0 2,9 3,4 3,7 4,3 4,2 4,8 
březen 2005 2,0 2,3 2,0 2,6 2,9 3,6 3,5 4,1 
květen 2005 1,8 2,0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,5 3,9 
červen 2005 1,8 1,9 1,8 2,3 2,6 3,2 3,3 3,8 
červenec 2005 1,8 1,9 1,8 2,3 2,6 3,2 3,3 3,8 

*/ výnos 10Y benchmarku

Aktuální hodnoty indikátorů k termínu pro odeslání dotazníků 
  2T repo sazba 12M PRIBOR 5R IRS 10R IRS 

12.7. 1,75% 1,77% 2,63% 3,27% 
 

kurz Kč/EUR VII-05 
1 měsíc 1 rok 

min 29,80 28,60
průměr 30,09 29,34
max 30,60 30,20

 

        devizový kurz 
Horizont predikce 1 měsíc 1 rok 
Predikce za měsíc             Kč/EUR 
     

červenec 2004 31,53 31,36 
září 2004 31,66 31,07 

prosinec 2004 30,89 30,56 
březen 2005 29,48 29,11 
květen 2005 29,96 29,28 
červen 2005 30,10 29,27 
červenec 2005 30,09 29,34 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání dotazníků 
12.7. 30,210   

12M PRIBOR - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Prognóza kurzu koruny vůči euru zůstala nezměněna. Analytici v průměru v horizontu 1M očekávají mírnou 
apreciaci kurzu na 30,10; jednotlivé prognózy je pohybují v rozmezí 28,80 – 30,60 CZK za EUR. 
V krátkodobém horizontu bude na korunu působit celá řada protichůdných faktorů. Ve směru mírné depreciace 
by měl působit očekávaný odliv dividend (v roce 2005 až 45 mld. Kč), který by však měl být plně vyvážen 
skvělými výsledky obchodní bilance a pozitivním sentimentem na měnách ve středoevropském regionu. Jeden 
z analytiků zmiňuje opětovný nárůst apetitu k riziku u správců globálních fondů, který by v následujících 
měsících mohl působit ve směru silnější koruny.     

 

 
 

 
Prognóza kurzu koruny vůči euru v horizontu 1R zůstala nezměněna. Analytici v průměru očekávají mírnou 
apreciaci kurzu na 29,30; jednotlivé prognózy je pohybují v rozmezí 28,60 – 30,20 CZK za EUR. Hlavním 
důvodem apreciace nominálního kurzu koruny vůči euru (jeden z analytiků odhaduje na 2 % ročně) je reálná i 
nominální konvergence české ekonomiky k evropské. Fundamentální podporu má koruna ve střednědobém 
horizontu i díky zlepšujícímu se běžnému účtu platební bilance, a to především zásluhou vývoje zahraničního 
obchodu.  
Proti koruně by naopak mohly působit rostoucí odliv dividend do zahraničí a odliv portfoliových investic 
citlivých na úrokový diferenciál. Ten podle většiny analytiků zůstane u instrumentů s kratšími splatnostmi 
negativní přinejmenším do konce roku 2005. V delším období by pak na korunu mohla působit, a to oběma 
směry, očekávaná měnová politika ECB i ČNB.  

 
Za příspěvky do červencového průzkumu inflačních očekávání finančního touto cestou děkujeme: 
Davidu Markovi z Patria Finance 
Davidu Navrátilovi z České spořitelny 
Janu Vejmělkovi z Komerční banky 
Vladimíru Pikorovi z Volksbank 
Heleně Horské z Raiffeisenbank 
Janu Kubíčkovi z Newton Holding 
Pavlu Sklenářovi z Atlantik Finance 
Markétě Šichařové z Next Finance 
Marku Férovi z ČSOB 
Patrikovi Rožmberskému z Živnobanky 
Radomíru Jáčovi z PPF Asset Management 
Gillian Edgeworthové z Deutsche Bank London  
Andersi Faergemannovi z AIG International Limited 
Dále bychom chtěli zvlášť poděkovat analytickým týmům České spořitelny, Komerční banky a Raiffeisenbank 
za komentáře k prognózám. 
 
V Praze dne 15. 7. 2005 

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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