
 
 
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 77. měření 
(září 2005) 

 
 Do zářijového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje 
inflace a dalších indikátorů finančního trhu jedenáct domácích a dva zahraniční analytici. Očekávání 
respondentů ohledně budoucího vývoje inflace a sazeb se zásadněji nemění. Pod vlivem příznivých dat však 
došlo k poměrně citelnému zvýšení prognózy růstu domácí ekonomiky i přesto, že většina respondentů opět 
předpokládá zpřísnění kurzové složky reálných měnových podmínek z titulu dalšího přehodnocení prognózy 
kurzu koruny směrem k silnější apreciaci. 

 
 
1. Inflace 

Inflační výhled zůstává podle respondentů průzkumu 
navzdory razantně rostoucím cenám ropy poměrně příznivý. 
Inflace bude v následujících měsících růst, v období přelomu 
letošního a následujícího roku by se mohla dostat až k 3%, 
tedy na úroveň inflačního cíle ČNB. Analytici zdůrazňují, že 
poptávkové tlaky zůstanou utlumené a růst inflace bude 
tažen nákladovými faktory v důsledku stoupajících cen ropy, 
plynu a elektrické energie. Tyto tlaky však částečně 

kompenzuje posilující koruna. Navíc silná konkurence neumožní plné promítnutí dražších surovin a energie do 
výrobních cen a konkurence v maloobchodě pak do cen spotřebitelských.   

Hlavní proinflační riziko tak analytici spatřují v rostoucích cenách ropy a v oblasti regulovaných cen 
(plyn, nájemné,  spotřební daně u tabáku, elektřina). Podle nich by také, vzhledem k letošní horší úrodě, měly 
růst ceny potravin. Protiinflační rizika pak lze spatřovat především v očekávané apreciaci koruny, jež bude 
snižovat dovozní ceny.  Jen mírný růst spotřeby a pomalejší uzavírání mezery výstupu bude nadále držet na uzdě 
poptávkové inflační tlaky.  

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

min 2,0 2,0
průměr 2,5 2,5
max 2,8 2,9

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

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 
září 2005 2,5 2,5 

 

 
 

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

 
 

Většina respondentů v zářijovém průzkumu dále zvýšila svoji prognózu růstu HDP pro letošní i příští 
rok. Na základě dosavadních dat o vývoji obchodní bilance a průmyslu posunuli analytici odhady růstu pro 
letošní rok poměrně výrazně vzhůru (průměrný odhad oproti srpnu výš o 0,4%). Tahounem růstu se jednoznačně 
staly čisté exporty. To podle analytiků umožnil především nárůst investic v minulých letech a snižující se 
dovozní náročnost českého průmyslu. Vstup Česka do EU zároveň posílil vnímáni úrovně kvality českých 
výrobků v zahraničí. Domácí exportéři se tak lépe dokážou prosazovat na zahraničních trzích i v podmínkách 
sílícího kurzu koruny. V porovnání s loňským rokem, kdy se ČR těšila z masivního přísunu kapitálu a reinvestic 
v ČR dosaženého zisku, ale dochází letos ke zřetelnému zpomalení investic. Slabší podle analytiků zůstane i 
příspěvek domácí spotřeby.   

Solidní růst by si však česká ekonomika měla udržet i v roce následujícím, analytici předpokládají 
určitou změnu struktury růstu ekonomiky, konkrétně nastartování silnějšího růstu domácí spotřeby. Rizikem pro 
růst ekonomiky je kombinace vysokých cen ropy, jež zvyšuje ceny energií, a rychle posilující koruna. Obavy 
může vzbuzovat i ochlazování zájmu investorů o ČR a zpomalení světové ekonomiky. 
 
 
3. Úrokové sazby 

 
 

 
Prognóza krátkodobých sazeb v 1R horizontu se nepatrně snížila, obdobně je to i s prognózami úrovně 

střednědobých a dlouhodobých sazeb. I když došlo k oboustrannému posunu předpokládaných kroků měnové 
politiky ČNB ze strany cca čtvrtiny respondentů, v celkovém pohledu zůstává očekávání v podstatě stejné (ze 13 
respondentů čtyři predikují nastavení 2T repo sazby za 1 rok na úrovni 2,00%, šest na 2,25%, tři respondenti 
očekávají sazby na současné úrovni).  

Fakt, že dynamický růst české ekonomiky má zdravou strukturu a že inflaci potáhnou vzhůru především 
nákladové faktory nenutí podle analytiků ČNB k úvahám o brzkém zpřísnění měnové politiky. Poptávkou 
tažených inflačních tlaků není třeba se obávat ani v blízké budoucnosti. Zmiňují sice riziko, že rostoucí ceny 
energií se promítnou do inflačních očekávání, na druhé straně však považují za pravděpodobné, že spotřebitelé 
budou zvýšení cen benzínu a energií kompenzovat omezením výdajů za ostatní spotřební zboží, což by mohlo 
vytvářet tlak na pokles jeho cen. Připomínají také, že proinflační působení cen ropy je do značné míry 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 
     

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 
září 2005 4,7 4,2 

 
 
 
 

růst HDP ke konci 
IX-05 tohoto 

roku 
příštího 

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

 

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

min 1,75 1,75 1,80 1,90 2,60 2,80 3,20 3,25
průměr 1,75 2,06 1,86 2,32 2,71 3,15 3,31 3,69
max 1,75 2,25 1,92 2,65 2,90 3,30 3,60 4,00



 
 
kompenzováno rychlejší apreciací koruny. Proto nadále předpokládají, že ČNB přistoupí k prvnímu zvýšení 
úrokových sazeb o 25 bp. nejdříve ve 2.Q příštího roku. 

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 o cca 40-45 bp oproti jejich současným úrovním. Očekávaný růst výnosů by měl být ovlivněn 
především nastavením měnově-politických sazeb ČNB, nabídkou domácích dluhopisů 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 % % % % 
              

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 
září 2005 1,75 2,06 1,86 2,32 2,71 3,15 3,31 3,69 

*/ výnos 10Y benchmarku
 

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

12.9. 1,75% 1,85% 2,68% 3,23% 
 

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

 
 

Krátkodobá prognóza směnného kurzu koruny vůči euru doznala v souvislosti s aktuálním posílením 
domácí měny oproti předchozímu měsíci citelnější změnu, když analytici v průměru v horizontu 1M očekávají 
úroveň kurzu na cca 29,30 Kč/EUR; jednotlivé prognózy se pohybují v rozmezí 29,00 – 29,80 Kč za EUR.  

Nedávné posílení koruny k úrovni 29 Kč/EUR analytici většinou hodnotí jako přestřelení dlouhodobého 
posilujícího trendu, jež neodpovídá fundamentům domácí ekonomiky. Vysvětlují jej oslabením dolaru, 
optimismem na středoevropských měnách, výbornými domácími makroekonomickými daty, zajišťováním 
domácích firem proti kurzovému riziku a nižší prázdninovou likviditou. V nejbližších týdnech bude podle nich 
pro korunu důležitý vývoj v regionu a indikace o tempu a rozsahu zvyšování klíčové sazby Fed. 

 

 
 

kurz Kč/EUR IX-05 
1 měsíc 1 rok 

min 29,00 28,20 
průměr 29,28 28,97 
max 29,80 30,00 

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

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 
září 2005 29,28 28,97 

 
Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

12.9. 29,195  
 

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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V delším horizontu by koruna měla vlivem příznivých domácích ekonomických dat posilovat. Apreciaci 
koruny napomáhají zejména zlepšující se výsledky zahraničního obchodu České republiky. Pro vývoj koruny 
bude i nadále důležitý regionální sentiment a zájem investorů o dolarová aktiva. Proti koruně stále hraje 
negativní úrokový diferenciál, příznivý je naopak fakt, že odliv dividend má svůj vrchol již za sebou. Kladnou 
úlohu sehrává i zájem zahraničních investorů o akcie domácích firem.  

Prognóza směnného kurzu Kč/EUR v horizontu 1 roku se v září opět posunula směrem k silnější 
koruně. Průměrný odhad činí 28,97 Kč/EUR, přitom jednotlivé odhady se pohybují v poměrně širokém rozmezí 
28,20 – 30,00 Kč/EUR. 

 
 

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 
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 
Gillian Edgeworthové z Deutsche Bank London 
Dále bychom chtěli zvlášť poděkovat analytickým týmům České spořitelny, Komerční banky a Raiffeisenbank 
za komentáře k prognózám. 

 
V Praze dne  21.9. 2005 
 
 


