
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 78. měření 
(říjen 2005) 

 
 Do říjnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu dvanáct domácích a jeden zahraniční 
analytik. Posun očekávaných hodnot inflace směrem vzhůru byl doprovozen zvýšením předikovaných 
hladin úrokových sazeb. Prognóza růstu HDP pro tento rok zůstává nezměněna, avšak prognóza pro 
příští rok se posunula mírně výš, ačkoliv analytici opět předpokládají rychlejší tempo apreciace koruny 
a tím i zpřísnění kurzové složky reálných měnových podmínek. Důvod lze najít především v 
očekávání poněkud vyšší dynamiky spotřeby nejen ze strany domácností, ale ve volebním roce 2006 
hlavně ze strany vlády. 
 

 
 

Inflace 
 

 
Podle názoru analytiků svědčí poslední zveřejněné údaje 
o tom, že inflace nadále nepředstavuje pro českou 
ekonomiku problém. Očekávaný nárůst inflace v dalších 
měsících roku a na počátku roku příštího by měl 
meziroční růst CPI posunout až k úrovni inflačního cíle 
ČNB, důvodem akcelerace inflace by ale měly zůstat 

vysoké ceny ropy a energií a administrativní úpravy. Poptávkové tlaky zatím české ekonomice 
nehrozí. Více informací o dopadech cen ropy a energií do cen spotřebního zboží by podle jednoho 
z komentářů mohly přinést až údaje za leden, neboť počátkem roku tradičně dochází k úpravě ceníků 
za strany maloobchodníků a poskytovatelů služeb.  

Hlavní proinflační riziko analytici stále spatřují v rostoucích cenách ropy a v oblasti úprav 
regulovaných cen (plyn, nájemné,  spotřební daně u tabáku, elektřina). Vzhledem k letošní horší úrodě 
by měly také postupně začít růst ceny potravin. Dalším proinflačním faktorem bude pravděpodobně 
uvolněnější fiskální politika ve volebním roce 2006 a  vysoké mzdové požadavky odborů pro příští 
rok.Protiinflačním faktorem zůstává naopak především očekávaná apreciace koruny, která bude 
snižovat ceny dovozů.  
 

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

min 2,0 1,8
průměr 2,7 2,5
max 2,9 2,9

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

říjen 2004 2,8 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 

září 2005 2,5 2,5 
říjen 2005 2,7 2,5 

 

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

Příznivá data z reálné ekonomiky 
potvrzují, že v letošním roce bude ekonomický 
růst v ČR velmi solidní, tažený čistými exporty. 
Spotřeba domácností nabírá na síle jen pomalu, 
vláda omezuje výdaje. Klesají přímé zahraniční 
investice a přírůstky kapitálu zůstanou nižší 
pravděpodobně i v budoucnosti. Naproti tomu 
roste obnova či nákup strojních zařízení, což je 
podle názoru jednoho z respondentů důkazem 
důvěry domácích výrobců v pokračující zájem 
zahraničí o české výrobky.  

 
Příznivá data z reálné ekonomiky potvrzují, že v letošním roce bude ekonomický růst v ČR 

velmi solidní, tažený čistými exporty. Spotřeba domácností nabírá na síle jen pomalu, vláda omezuje 
výdaje. Klesají přímé zahraniční investice a přírůstky kapitálu zůstanou nižší pravděpodobně i 
v budoucnosti. Naproti tomu roste obnova či nákup strojních zařízení, což je podle názoru jednoho 
z respondentů důkazem důvěry domácích výrobců v pokračující zájem zahraničí o české výrobky. 

Předpokládané zmírnění dynamiky ekonomického růstu v příštím roce analytici zdůvodňují 
především zmírněním tempa růstu čistého vývozu a dále pomalejší akcelerací domácí spotřeby. 
Vzhledem k volbám v příštím roce lze naopak předpokládat, že ve snaze o získání přízně voličů 
vzroste spotřeba sociálně-demokratické vlády.    

Rizika pro růst ekonomiky představují vysoké ceny ropy a energií, rychle posilující koruna, 
ochlazování zájmu investorů o ČR a slabší než očekávaný růst světové ekonomiky, zejména 
ekonomiky eurozóny. 
 

Úrokové sazby 

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

střednědobých a dlouhodobých sazeb. Část analytiků ponechala svůj odhad úrovně 2T repo sazby 
v horizontu 1R beze změn, část jich svůj odhad zvýšila o 25-50 bp. Zatímco v minulém šetření se 
průměrná prognóza úrovně 2T repo sazby pro září 2006 pohybovala  jen lehce nad úrovní 2%, 
průměrný odhad pro říjen 2006 již činí 2,25%. Z pohledu jednotlivých respondentů pouze jeden 
ponechává předpokládané nastavení repo sazby na současné úrovni 1,75%, jeden na úrovni 2,00%, 
osm na 2,25% a tři na 2,50% (v minulém průzkumu tři na 1,75%, čtyři na úrovni 2,00%, šest na 
2,25%).  

Tempo zvyšování úrokových sazeb ČNB bude podle analytiků záviset především na 
výsledcích mzdových vyjednávání pro příští rok,  na rozsahu sekundárních efektů drahé ropy a energií 
ve spotřebitelských cenách a fiskální politice v příštím roce. Rizikem pro růst cen je podle analytiků i 
začínající konsolidace maloobchodních řetězců. Inflační tlaky naopak tlumí silná koruna. Odhady 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 
     

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

září 2005 4,7 4,2 
říjen 2005 4,7 4,3 

 
 
 

růst HDP ke konci 
X-05 tohoto 

roku 
příštího 

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

2T repo sazba v % 12M PRIBOR v % 5R IRS v % 10R IRS v % X-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 2,25 2,06 2,54 2,95 3,36 3,43 3,88
max 1,75 2,50 2,20 2,90 3,19 3,90 3,65 4,55



 
 
načasování prvního zpřísnění měnové politiky ČNB se u jednotlivých respondentů rozcházejí, někteří 
počítají s prvním zvýšením 2T repo sazby o 25 bp již v prvním čtvrtletí příštího roku. 

Průměrný odhad pro vývoj sazeb v horizontu 1M se pohybuje pod úrovní jejich současných 
hodnot, což je více patrné u krátkodobých splatností (1R). Ty totiž citelněji odráží nejistotu na trhu 
před zveřejněním nové inflační prognózy ČNB. 

V horizontu 1R analytici v průměru očekávají posun delšího konce 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 % % % % 
              

říjen 2004 2,57 3,29 3,14 3,68 4,33 4,73 4,97 5,31 
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 

září 2005 1,75 2,06 1,86 2,32 2,71 3,15 3,31 3,69 
říjen 2005 1,75 2,25 2,06 2,54 2,95 3,36 3,43 3,88 

*/ výnos 10Y benchmarku

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

12.10. 1,75% 2,20% 3,02% 3,45% 
 

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

Krátkodobá průměrná prognóza směnného kurzu koruny se tradičně příliš neliší od jeho 
aktuální úrovně a činí 29,43 Kč/EUR; jednotlivé prognózy se přitom pohybují v rozmezí 29,25 – 29,60 
Kč za EUR.  

Ve střednědobém horizontu zůstává podle analytiků výhled pro korunu pozitivní. Pro nejbližší 
dny ale bude domácí měna poznamenána politickým vývojem v regionu, negativním úrokovým 
diferenciálem, perspektivou růstu US výnosů a realizací zisků souvisejících s koncem třetího čtvrtletí. 

 

 
 

 
V delším horizontu by koruna měla vlivem příznivých domácích fundamentů posilovat. 

Apreciaci koruny napomáhají zejména výborné výsledky zahraničního obchodu České republiky, proti 
koruně naopak působí negativní úrokový diferenciál. Pro další vývoj kurzu domácí měny vůči euru 
bude i v delším horizontu důležitý náhled investorů na okolní středoevropské měny a zájem investorů 
o dolarová aktiva.  

kurz Kč/EUR X-05 
1 měsíc 1 rok 

min 29,25 28,00 
průměr 29,43 28,83 
max 29,60 30,00 

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

říjen 2004 31,51 31,06 
prosinec 2004 30,89 30,56 
březen 2005 29,48 29,11 
červen 2005 30,10 29,27 
červenec 2005 30,09 29,34 

září 2005 29,28 28,97 
říjen 2005 29,43 28,83 

 
Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

12.10. 29,565  
 

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

28,50

29,50

30,50

31,50

32,50

X.04

XII.
04

II.0
5

IV.05

VI.0
5

VIII.
05

X.05

XII.
05

II.0
6

IV.06

VI.0
6

VIII .
06

X.06

skutečnost predikce 1R
 



 
 

Prognóza směnného kurzu Kč/EUR v horizontu 1 roku se v říjnu dále posunula směrem 
k silnější koruně. Průměrný odhad činí 28,83 Kč/EUR, přitom jednotlivé odhady zůstávají v poměrně 
širokém rozmezí 28,00 – 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 
Pavlu Sobíškovi z HVB Bank Czech Republic 
Vladimíru Pikorovi z Volksbank 
Heleně Horské z Raiffeisenbank 
Janu Kubíčkovi z Newton Holding 
Petru Dufkovi z ČSOB 
Petru Sklenářovi z Atlantik FT 
Patrikovi Rožmberskému z Živnobanky 
Martinu Pohlovi z PPF Asset Management 
Markétě Šichtařové z Next Finance 
Andersovi Faergemannovi z AIG International Limited 
Dále bychom chtěli zvlášť poděkovat analytickým týmům České spořitelny a Raiffeisenbank za 
komentáře k prognózám. 

 
 
 
V Praze dne  19.10. 2005 


