
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 76. měření 
(srpen 2005) 

 
Do srpnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu třináct domácích a jeden 
zahraniční analytik. Očekávání respondentů se zásadně nemění. V horizontu 1R analytici 
mírně zvýšili predikci inflace a krátkodobých sazeb, znovu došlo k mírnému zvýšení 
prognózy růstu HDP v letošním roce. Analytici oproti červencovému šetření očekávají 
přísnější kurzovou složku reálných měnových podmínek z titulu přehodnocení prognózy 
kurzu koruny směrem k silnější apreciaci. 
 

 
 

Inflace 
 

 
Oproti červencovému šetření došlo k dalšímu mírnému zvýšení 
prognózy inflace v horizontu 1R. Inflace by se podle analytiků 
měla v dalších měsících postupně zvyšovat a na konci letošního 
roku se vrátit do cílového pásma ČNB (v prosinci by se mohla 
přiblížit až k 2,5%), i nadále by se však podle jejich názoru měla 
udržet pod inflačním cílem ČNB. 
Hlavní proinflační riziko představují podle analytiků vysoké 

ceny ropy a změny v oblasti regulovaných cen (avizované zvýšení cen elektřiny, plynu, nájemného, spotřební 
daně u tabáku). Neznámou zůstává vývoj cen potravin. Zdravý růst HDP tažený hlavně čistými exporty a 
předpoklad pomalejšího uzavírání mezery výstupu bude nadále držet na uzdě poptávkové inflační tlaky. Ty by se 
podle analytiků měly objevit na přelomu let 2006/07, kdy by mělo dojít k uzavírání mezery výstupu a jejímu 
přechodu do kladných hodnot. Protiinflační rizika pak lze spatřovat především v očekávané apreciaci koruny, jež 
bude udržovat na nižších úrovních importní ceny.  

 

 

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

srpen 2004 2,8 2,7 
září 2004 3,0 2,9 

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

srpen 2005 2,5 2,6 
 

 

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

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

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

 
 

Zhruba polovina respondentů v srpnovém průzkumu dále zvýšila svoji prognózu růstu HDP 
pro letošní rok. Růst bude podle komentářů nadále tažen především čistými exporty. Investice 
oproti loňskému roku zpomalily, slabší by měl zůstat i příspěvek spotřeby domácností a 
vlády. Nárůst investic v minulém roce při snižující se dovozní náročnosti českého průmyslu, 
ale také vstup Česka do EU, který posílil vnímáni úrovně kvality českých produktů 
odstartovaly silný růst exportní výkonnosti České republiky. Domácí exportéři se tak lépe 
dokážou prosazovat na zahraničních trzích i v podmínkách sílícího kurzu koruny. Podle 
komentáře jednoho z respondentů domácí exportéři nepromítají posilování koruny do cen 
výrobků, ale redukují své marže a následně dochází ke snižování volných prostředků na 
investice. Pokles domácí spotřeby při nárůstu disponibilního důchodu analytici zdůvodňují 
jednak vyšší mírou úspor a především upřednostňováním dlouhodobých investic do bydlení 
před okamžitou spotřebou. 
V příštím roce je však pravděpodobná změna struktury růstu. Rizikem pro ČR stále zůstává 
ochlazení ekonomiky eurozóny. Následkem toho by došlo k poklesu vývozů a ke snížení 
příspěvku čistých exportů k HDP. Domácím vývozcům by neprospívala ani pokračující 
apreciace koruny vůči euru. Výpadek čistých exportů by však mohla kompenzovat rostoucí 
spotřeba domácností a vlády. Ta se před volbami bude snažit získat hlasy expanzivnější 
fiskální politikou. 
 
 
 

Úrokové sazby 

Prognóza krátkodobých sazeb se v ročním horizontu mírně zvýšila, dlouhodobé sazby zůstaly nezměněny. 
Oproti minulému průzkumu citelně narostl počet respondentů, kteří v tomto horizontu počítají se zvýšením 2T 
repo sazby, zvýšila se i předpokládaná razance zpřísňování měnové politiky (ze 14 respondentů čtyři predikují 
nastavení repo sazby na 2,00%, šest na 2,25% a jeden na 2,50%, tři respondenti očekávají sazby na současné 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 
     

srpen 2004 3,4 3,6 
září 2004 3,6 3,8 

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

srpen 2005 4,3 4,0 

 
 

růst HDP ke konci 
VIII-05 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 4,0 3,4
průměr 4,3 4,0
max 5,1 4,5
 

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

min 1,75 1,75 1,70 1,80 2,50 2,75 3,20 3,25
průměr 1,75 2,09 1,85 2,39 2,71 3,21 3,41 3,80
max 1,75 2,50 2,00 2,70 2,90 3,75 4,30 4,40



 
 
úrovni. V minulém průzkumu sedm analytiků očekávalo zvýšení na 2,00 -2,25% a šest stabilitu na současné 
úrovni).  
Rostoucí inflace, postupné uzavírání mezery výstupu a následné riziko poptávkových inflačních tlaků podle 
analytiků povedou k postupnému zpřísňování měnové politiky ČNB. Jeho tempo však bude záviset i na vývoji 
kurzu koruny, neboť rychlejší posilování domácí měny vede ke zpřísňování měnových podmínek a snižuje tak 
potřebu dosáhnout stejného efektu prostřednictvím vyšších úrokových sazeb. Velmi důležitá bude podle 
analytiků i budoucí měnová politika ECB. Zvýšení sazeb ECB by rozšířilo negativní úrokový diferenciál a vedlo 
k odlivu prostředků z domácích aktiv do eurových. Následné oslabení koruny by naopak vyvolalo potřebu 
rychlejšího zpřísnění domácí měnové politiky. 
Průměrný odhad pro vývoj střednědobých a dlouhodobých sazeb v horizontu 1M se pohybuje v těsné blízkosti 
jejich současných hodnot. V horizontu 1R analytici v průměru očekávají posun výnosové křivky na vyšší úrovně, 
u splatnosti 5R o cca 50 bp a u splatnosti 10R o cca 40 bp oproti jejich současným úrovním. Očekávaný růst 
výnosů by měl být ovlivněn především nastavením měnověpolitických sazeb ČNB a vývojem v eurozóně. 

  

  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 % % % % 
              

srpen 2004 2,40 3,20 3,00 3,70 4,30 4,80 5,10 5,50 
září 2004 2,52 3,36 3,14 3,77 4,45 4,88 5,17 5,60 

prosinec 2004 2,49 3,04 2,91 3,41 3,68 4,27 4,15 4,76 
březen 2005 2,02 2,26 1,99 2,55 2,90 3,58 3,49 4,08 
červen 2005 1,75 1,93 1,75 2,27 2,59 3,22 3,28 3,85 
červenec 2005 1,76 1,94 1,78 2,31 2,58 3,21 3,29 3,84 

srpen 2005 1,75 2,09 1,85 2,39 2,71 3,21 3,41 3,80 
*/ výnos 10Y benchmarku

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

10.8. 1,75% 1,89% 2,75% 3,31% 

12M PRIBOR - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Devizový kurz 

 
   
Krátkodobá prognóza směnného kurzu koruny vůči euru doznala v souvislosti s aktuálním 
posílením domácí měny citelnější změnu, když analytici v průměru v horizontu 1M očekávají 
úroveň kurzu na 29,80; jednotlivé prognózy se pohybují v rozmezí 29,45 – 30,50 CZK za 
EUR.  
V nejbližším horizontu bude koruna nadále pod vlivem protichůdných faktorů - domácích dat 
(obchodní bilance, HDP), pohybu ostatních regionálních měn, záporného diferenciálu. 
V průběhu srpna lze ještě počítat s citelnějším vlivem repatriace dividend, i když hlavní vlna 
s největší pravděpodobností proběhla již v červenci. Negativně může korunu ovlivnit i 
případný odliv kapitálu související s růstem dlouhodobých amerických výnosů, a také 
nejistoty spojené se zářijovými volbami v Polsku. 

 

 
 

 

VIII-05 kurz 
Kč/EUR 

 

 1 měsíc 1 rok 
min 29,45 28,40 
průměr 29,77 29,20 
max 30,50 30,00 

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

srpen 2004 31,51 31,19 
září 2004 31,66 31,07 

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

srpen 2005 29,77 29,20 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

10.8. 29,360  

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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V delším horizontu naprostá většina analytiků zachovává scénář pozvolné apreciace domácí 
měny. Prognóza směnného kurzu Kč/EUR v horizontu 1 roku se v srpnu posunula mírně 
směrem k silnější koruně. Průměrný odhad činí 29,20 Kč/EUR, přitom jednotlivé prognózy se 
pohybují v rozmezí 28,40 – 30,00. Za hlavní důvod apreciace nominálního kurzu koruny vůči 
euru považují analytici reálnou i nominální konvergenci české ekonomiky k evropské. Koruna 
je podporována příznivými ekonomickými fundamenty, zvláště vysokým hospodářským 
růstem a nad očekávání pozitivním vývojem bilance zahraničního obchodu. 

Proti koruně naopak působí repatriace dividend a odliv portfoliových investic citlivých 
na úrokový diferenciál. Ten podle většiny analytiků zůstane u instrumentů s kratšími 
splatnostmi negativní nejméně do konce roku 2005. Ačkoli letos odliv dividend do zahraničí 
oproti minulému roku poklesl  (důvodem byla loňská repatriace kumulovaných zisků po 
vstupu ČR do EU), dlouhodobý trend by měl být opačný s tím, jak bude stoupat ziskovost 
firem, vlastněných zahraničními subjekty. 

 
 
Za příspěvky do tohoto průzkumu inflačních očekávání finančního děkujeme: 
Davidu Markovi z Patria Finance 
Davidu Navrátilovi z České spořitelny 
Janu Vejmělkovi z Komerční banky 
Janě Steckerové z ING Bank 
Pavlu Sobíškovi z HVB Bank Czech Republic 
Vladimíru Pikorovi z Volksbank 
Heleně Horské z Raiffeisenbank 
Janu Kubíčkovi z Newton Holding 
Pavlu Sklenářovi z Atlantik Finance 
Markétě Šichařové z Next Finance 
Petru Dufkovi z ČSOB 
Patrikovi Rožmberskému z Živnobanky 
Radomíru Jáčovi z PPF Asset Management 
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 16. 8. 2005 
 
 
 


