
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 81. měření 
(leden 2006) 

 
 

Do lednového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 
budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu třináct domácích a jeden zahraniční 
analytik. Oproti prosincovému šetření došlo k mírnému snížení prognózy inflace. Důvodem je 
apreciovanější koruna, odklad zvýšení regulovaného nájemného a očekávaný nižší průsak růstu 
spotřební daně u tabákových výrobků a regulovaných cen do inflačních očekávání. Vlivem nižších 
inflačních tlaků bude ČNB podle analytiků moci oddálit zvyšování úrokových sazeb, což vedlo i 
k mírnému poklesu analytiky očekávaných úrokových sazeb. Relativně nejvyšší změna oproti 
prosincovému šetření byla patrná u odhadu růstu HDP. Analytici vlivem očekávaných nižších 
úrokových sazeb, zlepšení růstových vyhlídek v eurozóně a zpřesnění řad HDP ČSÚ očekávají 
v letošním roce rychlejší růst. 
 
 

Inflace 
 

Oproti prosincovému šetření došlo k pouze nepatrnému 
snížení prognózy inflace. Trh v horizontu 1R očekává 
nárůst CPI o 2,5 % mzr. a v horizontu 3R nárůst o 2,4 
% mzr. Hlavním důvodem nižší prognózy inflace jsou 
očekávané nižší sekundární dopady vyšších cen energií, 
odklad zvýšení regulovaného nájemného až na rok 
2007 a nejistota ohledně vlivu zvýšení spotřební daně 

na cenu tabákových výrobků. Protiinflační působení silné koruny, která snižuje importní ceny, 
očekávané nižší ceny ropy a otevřenější mezery výstupu, která nesignalizuje poptávkově inflační 
tlaky, přetrvává. Po odeznění nákladového šoku, který na začátku roku 2006 vytlačí inflaci nad 3 %, 
lze očekávat návrat inflace zpět pod inflační cíl.       

Rozpětí odhadů na 1R se oproti prosinci mírně rozšířilo, což by mohlo souviset s vyšší 
nejistotou ohledně průsaku vyšší spotřební daně do cen cigaret nebo oproti prosinci s vyšším počtem 
respondentů. Rozpětí odhadů na 3R se naopak zúžilo k nižším hodnotám, což by mohlo ukazovat na 
dobré ukotvení dlouhodobých inflačních očekávání. 

 

mzr. CPI v% I-06 
1 rok 3 roky 

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

 

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

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 

listopad 2005 2,8 2,6 
prosinec 2005 2,6 2,5 

leden 2006 2,5 2,4 

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

 
 

Analytici v lednu revidovali své prognózy růstu HDP pro letošní rok k vyšším hodnotám; z 4,4 
% (v tabulce predikce pro konec příštího roku z prosince 2005) na 4,6 %. Důvodem jsou zpřesnění řad 
HDP ČSÚ a lepší růstové vyhlídky pro ekonomiku eurozóny. Oproti vloni očekávanému růstu o 4,9 % 
by tak mělo dojít k mírné deceleraci růstu. Výraznější změny než absolutní výše růstu by však měly 
být patrné v jeho struktuře. Spotřebitelská poptávka by vlivem očekávaných nižších úrokových sazeb 
oproti prosinci, klesající nezaměstnanosti a růstu reálných mezd měla alespoň zčásti nahradit nižší 
příspěvek čistých exportů. Investice by měly těžit z přílivu peněz z EU a veřejných rozpočtů. Celkově 
se však domácí poptávce nepodaří vykompenzovat mírné zhoršení čistých exportů vlivem silnější 
koruny. 

Rozpětí odhadů pro rok 2006 oproti prosinci zůstalo stabilní, odhady se posunuly na vyšší 
úrovně. Rizikem zůstává působení fiskální politiky ve volebním roce.  

Úrokové sazby 

 
Trhem očekávaná trajektorie úrokových sazeb oproti prosincovému šetření opět mírně klesla. 

Pokles byl však mírnější než v prosinci. Důvodem nižší trajektorie je snížení inflační prognózy trhu a 
oproti prosinci i silnější koruna. Na možnost snížení prognózy inflace ČNB, a tím i očekávané 
trajektorie úrokových sazeb, poukázali i někteří představitelé centrální banky. Někteří analytici dále 
soudí, že výrazným faktorem pohybu domácích sazeb je i měnová politika ECB. Pokud ECB 
naznačila, že prosincové zvýšení sazeb není začátek cyklu ve zvyšování, a dále sazby skutečně 
nezvýší, pak není důvod, aby ČNB výrazněji zpřísnila měnovou politiku.  

Pouze jeden z analytiků očekává v lednu zvýšení měnověpolitických sazeb, a to o 25 bp; 
v horizontu 1R by se pak sazby měly pohybovat mezi 2,25 – 2,50 %. Očekávaný sklon křivky 
peněžního trhu v horizontu 1R, měřený 12M PRIBOR – 2T repo, prakticky zůstal stabilní.   

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 

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 
prosinec 2005 4,9 4,4 

leden 2006 4,6 4,4 

 
 
 

růst HDP ke konci 
I-06 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 4,1 3,3
průměr 4,6 4,4
max 5,0 5,4
 

2T repo sazba v % 12M PRIBOR v % 5R IRS v % 10R IRS v % I-06 
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 2,95 2,80 3,20 3,30
průměr 2,02 2,38 2,43 2,70 3,11 3,48 3,41 3,77
max 2,25 2,50 2,50 3,00 3,30 3,70 3,60 4,00
 



 
 

Rozpětí odhadů 12M PRIBORu v horizontu 1R zůstalo oproti prosinci stabilní. Rizikem ve 
směru vyšších sazeb zůstává vyšší než prognózovaný vliv sekundárních dopadů vysokých cen energií, 
naopak ve směru nižších sazeb by mohla působit silnější koruna.  

Očekávané desetileté úrokové sazby v ročním horizontu oproti prosincovému šetření mírně 
klesly. Po odeznění nákladové inflace by se výnosy měly pohybovat níže kvůli nižší čisté emisi 
dluhopisů, vývoji kurzu koruny a pouze mírným sekundárním dopadům vyšších cen energií. Rizikem 
ve směru vyšších sazeb by mohl být růst eurových výnosů v očekávání dalšího zpřísnění měnové 
politiky ECB a nervozita před červnovými parlamentními volbami v ČR. 

 

 

 
 

  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 % % % % 

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 
prosinec 2005 2,00 2,40 2,47 2,75 3,21 3,47 3,62 3,89 

leden 2006 2,02 2,38 2,43 2,70 3,11 3,48 3,41 3,77 
*/ výnos 10Y benchmarku

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

11.1. 2,00% 2,48% 3,12% 3,41% 

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

 
 

Analytici v lednu očekávali nominální apreciaci koruny vůči euru o 1,7 %. Oproti prosinci 
zůstala očekávaná apreciace koruny v horizontu 1R stabilní. K posunu očekávaného kurzu CZK/EUR 
došlo vlivem apreciačního trendu na koruně v dosavadním průběhu ledna. Analytici v horizontu 1R 
očekávají rychlejší růst HDP než v zemích eurozóny, konvergenci české ekonomiky k zemím EU a 
pokračující příliv FDI (zde analytici nejčastěji uvádí očekávané oznámení o výstavbě automobilky 
Hyundai). Proti pozitivní obchodní bilanci, která bude ovlivňovat korunu především v 1H 2006, bude 
působit odliv dividend patrný zvláště ve 2H 2006. 

 
 

 
Rozpětí odhadů kurzu koruny se oproti prosincovému šetření v obou horizontech zúžilo. Důvodem 
může být odeznění nejistoty ohledně dalšího pohybu úrokových sazeb ECB. Některými analytiky je 
naopak zmiňováno dočasné politické riziko po parlamentních volbách v ČR, ale i v Maďarsku a kvůli 
menšinové vládě i možnost předčasných voleb v Polsku. Nejslabší kurz očekává již tradičně 
zahraniční analytik.   

kurz Kč/EUR I-06 
1 měsíc 1 rok 

min 28,60 27,80 
průměr 28,85 28,26 
max 29,10 29,30 

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

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 
prosinec 2005 29,06 28,55 

leden 2006 28,85 28,26 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

11.1. 28,750  

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Za příspěvky do tohoto průzkumu inflačních očekávání finančního děkujeme: 
Davidu Navrátilovi z České spořitelny 
Davidu Markovi z Patria Finance 
Miroslavu Plojharovi ze Citibank 
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 
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, Komerční banky a PPF 
Asset Management za komentáře k prognózám. 
 
V Praze dne 18.1.2006 
 


