
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 79. měření 
(listopad 2005) 

 
Do listopadového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu třináct domácích a jeden zahraniční 
analytik. Oproti říjnovému šetření došlo k mírnému nárůstu tržní prognózy inflace vlivem 
přehodnocení cen pohonných hmot a regulovaných cen. Mírně vyšší cenové tlaky (někteří analytici 
očekávají pouze 20% průsak vysokých cen energií do inflačních očekávání) přinutí ČNB k dalšímu 
zpřísnění měnové politiky. Proti rychlejšímu nárůstu úrokových sazeb však bude působit absence 
poptávkově inflačních tlaků a očekávaná apreciace koruny. Odhad růstu HDP zůstává zachován. 

 
 

 
 
1. Inflace 
 

 
 
Oproti říjnovému šetření došlo k nepatrnému 

nárůstu prognózy inflace. Trh očekává v horizontu 1R 
nárůst CPI o 2,8 % mzr. a v horizontu 3R nárůst o 2,6 % 
mzr., což je první zvýšení odhadu po čtyřech měsících. 
Za přehodnocením prognózy inflace stojí obavy 
z rychlejšího růstu cen pohonných hmot a regulovaných 

cen (plyn, elektřina a pravděpodobně i nájemné a spotřební daň na tabákové výrobky). Poptávková 
inflace bude vlivem pomalu se uzavírající mezery výstupu a očekávané apreciace koruny výrazně 
utlumena. Klíčové pro naplnění prognózy inflace se zdá být výše sekundárních dopadů vysokých cen 
ropy. Podle některých analytiků dojde pouze k 20procentnímu prosáknutí růstu cen energií do 
inflačních očekávání. Po odeznění nákladového šoku, který na začátku roku 2006 vytlačí inflaci nad 3 
%, lze očekávat návrat inflace zpět pod inflační cíl. 

Rozpětí odhadů se oproti říjnu mírně rozšířilo, což odráží vyšší riziko ohledně možného 
většího přelití vysokých cen energií do inflačních očekávání.       
 

 

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

min 2,0 2,0 
průměr 2,8 2,6 
max 3,2 3,0 

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

říjen 04 2,8 2,9 2,7 
prosinec 2004 2,8 2,8 3,0 
březen 2005 2,6 2,6 2,8 
červen 2005 2,3 2,5 2,2 
červenec 2005 2,4 2,5 2,7 

září 2005 2,5 2,5 2,6 
říjen 2005 2,7 2,5 3,3 

listopad 2005 2,8 2,6 3,2 
 

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

 
Prognóza růstu HDP se od říjnového šetření příliš nezměnila. Zachována zůstává i struktura 

růstu. Hlavním tahounem v roce 2005 i 2006 budou čisté exporty. Jejich podíl na celkovém růstu však 
bude vlivem nominální apreciace koruny v roce 2006 slábnout. Výpadek exportů však bude alespoň 
částečně nahrazován mírným růstem spotřeby domácností vlivem klesající nezaměstnanosti a růstu 
reálných mezd. Dynamika investic by měla v příštím roce mírně akcelerovat. Důvodem by mělo být 
očekávané oživení v Německu, naopak proti by mohla stát apreciovanější koruna a vyšší ceny ropy, 
které snižují ziskové marže firem.  

Zatímco současné měnové podmínky jsou trhem hodnoceny jako uvolněné, s rostoucími 
úrokovými sazbami a pokračující apreciací koruny by mělo dojít k jejich postupnému mírně 
restriktivnímu působení. Výsledkem by mohlo být snížení růstu HDP v následujícím roce.  

Rozpětí odhadů pro rok 2006 se oproti říjnu rozšířilo, což odráží nejistotu ohledně 
očekávaného oživení německé ekonomiky a působení kurzové složky měnových podmínek na reálnou 
ekonomiku. 
 
3. Úrokové sazby 
 
 

 
 
Trhem očekávaná trajektorie úrokových sazeb se oproti říjnovému šetření zvedla. Trh ve 

svých prognózách zohlednil říjnové zvýšení úrokových sazeb ČNB a posunul očekávanou tržní křivku 
na vyšší úrovně. Vlivem obav z růstu inflace, které několikrát veřejně komunikovala i samotná ČNB, 
došlo také k dalšímu zestrmění očekávané výnosové křivky peněžního trhu. Aby ČNB zamezila 
zvýšení inflace vlivem sekundárních dopadů vysokých cen energií nad inflační cíl, podle trhu bude 
muset pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Podle analytiků by na listopadovém 
měnověpolitickém zasedání ČNB měly zůstat sazby stabilní, největší část analytiků očekává jejich 
zvýšení v 1Q/06, v horizontu 1R by měla sazby vzrůst na cca 2,5 %, což je o 25 bp více než analytici 
čekali před měsícem. 

Rozpětí odhadů 12M PRIBORu se oproti říjnu rozšířilo, což odráží nejistotu ohledně 
očekávaného inflačního vývoje. Rizikem ve směru vyšších sazeb je vyšší než prognózovaný vliv 
sekundárních dopadů vysokých cen energií, naopak ve směru nižších sazeb by mohla působit 

  
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 

listopad 2005 4,7 4,3 

 
 
 

růst HDP ke konci 
XI-05 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 4,1 3,3
průměr 4,7 4,3
max 4,9 4,9

 

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

min 2,00 2,00 2,20 1,90 3,20 2,80 3,60 3,30
průměr 2,04 2,46 2,55 2,80 3,32 3,57 3,77 4,00
max 2,25 2,75 2,70 3,20 3,50 3,90 3,90 4,30



 
 

  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 

listopad 2005 2,04 2,46 2,55 2,80 3,32 3,57 3,77 4,00 
*/ výnos 10Y benchmarku

 

apreciovanější koruna. Důležitým faktorem očekávané měnové politiky bude i vývoj sazeb 
v eurozóně. Minimálně podle jednoho z analytiků se měnová politika ČNB nebude moci odchýlit od 
sazeb ECB o více než +/-25 bp.    

Očekávané dlouhodobé úrokové sazby v horizontu 1R se pohybovaly smíšeně. Zatímco 
očekávané pětileté sazby vzrostly, očekávané desetileté sazby mírně klesly. V horizontu 1M by však 
mělo dojít proti aktuálním hodnotám k jejich poklesu.  

 

 
 

 
 

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

10.11. 2,00% 2,64% 3,44% 3,84% 

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

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

X.04
XII.0

4
II.0

5
IV.05

VI.0
5

VIII.
05

X.05
XII.0

5
II.0

6
IV.06

VI.0
6

VIII.
06

X.06

skutečnost predikce 1R



 
 
4. Devizový kurz 

 
 

Oproti říjnovému šetření došlo k poklesu očekávané míry apreciace koruny vůči euru. 
V horizontu 1R trh očekává apreciaci o 2,1 %, zatímco v říjnu o 2,5 %. Důvodem je posílení koruny 
v reakci na říjnové zvýšení úrokových sazeb ČNB a zvýšení prognózy inflace, společně s očekávaným 
zvyšováním úrokových sazeb ECB.  

Nicméně pozitivní výhled na korunu přetrvává. Důvody jsou již notoricky známé: 
konvergence české ekonomiky k zemím EU, která se mj. projevuje vyrovnáváním cenových relací 
zboží a služeb přes apreciaci reálného kurzu (vyšší inflace v ČR než v zahraničí nebo posilování 
nominálního kurzu koruny), příznivý vývoj obchodní bilance (v roce 2006 by již měla plně 
vykompenzovat odliv dividend) a příliv portfoliových investic do českých akcií.        

 

 
 

 
Rozpětí odhadů kurzu koruny v horizontu 1R zůstává oproti říjnovému šetření stabilní, 

nejslabší úroveň 30 Kč/EUR ponechává zahraniční respondent. V horizontu 1M se rozpětí mírně 
rozšířilo směrem k silnějším hodnotám. Důvodem by mohlo být očekávané rozšíření úrokového 

kurz Kč/EUR XI-05 
1 měsíc 1 rok 

min 29,10 28,00 
průměr 29,33 28,76 
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 

listopad 2005 29,33 28,76 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

10.11. 29,370  
 

Kurz Kč/EUR - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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diferenciálu, za předpokladu rychlejšího zvyšování domácích úrokových sazeb než sazeb eurových. 
Opačným krátkodobým rizikem zůstává apreciující dolar a negativní regionální sentiment (především 
Maďarsko).   

 
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 
Janě Steckerové z ING Bank 
Petru Dufkovi z ČSOB 
Petru Sklenářovi z Atlantik FT 
Patrikovi Rožmberskému z Živnobanky 
Radomíru Jáčovi 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 Komerční banky za 
komentáře k prognózám. 
 
V Praze dne 15.11.2005 

 
 


