
 
 

 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 82. měření 
(únor 2006) 

 
 
Do únorového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu jedenáct domácích a dva zahraniční 
analytici. Analytici v průběhu února své prognózy prakticky nepřehodnocovali. Prognóza inflace je 
naprosto shodná s lednovými odhady, prognóza růstu HDP prakticky také, vlivem aktuálního vývoje 
úrokových sazeb a devizového kurzu analytici očekávají mírnější růst sazeb a nepatrně silnější kurz 
koruny v horizontu 1R. Podle analytiků tak bude pokračovat růstu HDP tažený především exporty a 
investicemi bez známek poptávkově inflačních tlaků. Měnové podmínky budou podle některých 
analytiků působit neutrálně, případné zpřísnění kurzové složky by měla ČNB vyrovnat pomalejším 
zvyšováním úrokových sazeb.  
 

 
 
1. Inflace 
 

 
Predikce inflace se od ledna nezměnila. Analytici 
očekávají v horizontu 1R inflaci ve výši 2,5 % mzr.; 
v horizontu 3R pak růst o 2,4 % mzr. Hlavním 
faktorem inflace v letošním roce bude nárůst 
regulovaných cen, nicméně po lednovém skoku by 
mělo dojít k jeho postupnému odeznívání. V průběhu 
roku 2006 by mělo ještě dojít k promítnutí zvýšení 

spotřebních daní na cigarety do cen cigaret (zatímco v roce 2005 se do cen cigaret promítlo pouze 20 
% zvýšení daní a 80 % šlo z marží obchodníků, pro letošní rok analytici očekávají obrácený poměr). 
Silnější koruna a nižší prognóza inflace v Německu, snižující dovozní ceny, očekávaný pokles cen 
ropy a otevřenější mezera výstupu, která nesignalizuje poptávkově inflační tlaky, přetrvává.    

Rozpětí odhadů na 1R se oproti lednu výrazně zúžilo, což by mohlo souviset s menší 
nejistotou ohledně sekundárního dopadu zvýšení regulovaných cen. Snížení horní hranice odhadu by 
mohlo odrážet některými analytiky očekávaný nižší průsak růstu administrativních cen do inflačních 
očekávání. 

 

 
 
 

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

min 1,7 1,9
průměr 2,5 2,4
max 3,0 2,8

CPI -  skutečnost a predikce analytiků (průměr) na 1 rok 
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skutečnost analytici

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

leden 2005 2,8 2,7 
únor 2005 2,6 2,7 

duben 2005 2,5 2,5 
červenec 2005 2,4 2,5 
říjen 2005 2,7 2,5 

prosinec 2005 2,6 2,5 
leden 2006 2,5 2,4 
únor 2006 2,5 2,4 

 



 
 
 
2. Hrubý domácí produkt 

 
 
Prognóza růstu HDP v únoru zůstala oproti 
lednu prakticky beze změny; drobný pokles 
může být vysvětlen různým počtem 
respondentů. Analytici i nadále očekávají, že 
hlavním tahounem růstu v roce 2006 zůstanou 

exporty a nově i investice. Pro exporty hovoří pokračující příliv přímých zahraničních investic do 
exportních odvětví (automobilový průmysl) a očekávaný růst spotřebitelské poptávky v Německu ještě 
před zvýšením DPH k 1.1.2007. Nicméně podíl čistých exportů na růstu HDP bude vlivem silné 
koruny slábnout. Jeho pokles by měla alespoň částečně nahradit sílící domácí poptávka. Investice 
budou vedle očekávaného oživení v Německu profitovat z akcelerace přílivu peněz z EU (podle 
jednoho z analytiků by ČR mohla ročně dosáhnout až na 116 mld. Kč, což je cca pětinásobek 
současného stavu). Spotřebitelská poptávka bude podporována vyšším disponibilním důchodem 
z titulu snížení daně z příjmu fyzických osob, růstem reálných mezd a očekávaným poklesem 
nezaměstnanosti; vyšší výdaje na energie budou působit opačným směrem.  

Rozpětí odhadů pro rok 2006 se oproti lednu mírně zúžilo. Rizikem zůstává působení fiskální 
politiky ve volebním roce.  
 
 
3. Úrokové sazby 
 

 
 

 
Analytiky očekávaná trajektorie úrokových sazeb se oproti lednovému šetření dále mírně 

snížila. Důvodem nižší trajektorie je především apreciovanější koruna. Analytici očekávají, že ČNB 
bude v dubnu nucena kvůli přehodnocení budoucího kurzového vývoje dále snížit svoji prognózu 
inflace a jí implikovanou trajektorii úrokových sazeb. První zvýšení 2T repo sazby analytici očekávají 
až ve 4Q/06. I když možnost snížení úrokových sazeb nikdo úplně nevylučuje, podle většiny analytiků 
je nepravděpodobné především kvůli prohloubení negativního CZK-EUR spreadu.      

Pouze jeden z analytiků očekává v únoru zvýšení měnověpolitických sazeb, a to o 25 bp; 
v horizontu 1R by se pak sazby měly pohybovat mezi 1,75 % (zahraniční analytik) – 2,50 %. 
Očekávaný sklon křivky peněžního trhu v horizontu 1R, měřený 12M PRIBOR – 2T repo, prakticky 
zůstal stabilní ve výši 30 bp.   

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.  

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 

leden 2005 3,9 3,9 
únor 2005 4,0 3,9 

duben 2005 4,0 3,9 
červenec 2005 4,2 4,0 
říjen 2005 4,7 4,3 

prosinec 2005 4,9 4,4 
leden 2006 4,6 4,4 
únor 2006 4,5 4,4 

růst HDP ke konci 
II-06 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 4,2 3,4 
průměr 4,5 4,4 
max 4,9 5,4 

2T repo sazba v % 12M PRIBOR v % 5R IRS v % 10R IRS v % II-06 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 

min 2,00 1,75 1,90 1,90 2,90 2,80 3,30 3,30
průměr 2,02 2,32 2,18 2,62 3,06 3,42 3,46 3,69
max 2,25 2,50 2,30 3,00 3,20 3,70 3,60 4,00



 
 

  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 % % % % 

leden 2005 2,49 2,97 2,77 3,30 3,52 4,06 4,02 4,58 
únor 2005 2,18 2,35 2,26 2,73 2,95 3,65 3,50 4,15 

duben 2005 1,98 2,32 2,08 2,68 3,02 3,64 3,73 4,30 
červenec 2005 1,76 1,94 1,78 2,31 2,58 3,21 3,29 3,84 
říjen 2005 1,75 2,25 2,06 2,54 2,95 3,36 3,43 3,88 

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 
únor 2006 2,02 2,32 2,18 2,62 3,06 3,42 3,46 3,69 

*/ výnos 10Y benchmarku

 
Očekávané desetileté úrokové sazby by v krátkém horizontu měly vlivem mírně akcelerující 

inflace a podobného vývoje v zahraničí růst. Po odeznění nákladové inflace by se však výnosy měly 
v horizontu 1R pohybovat níže kvůli nižší čisté emisi dluhopisů, vývoji kurzu koruny a pouze mírným 
sekundárním dopadům vyšších cen energií. Rizikem ve směru vyšších sazeb by mohla být nervozita 
před červnovými parlamentními volbami v ČR. 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

10.2. 2,00% 2,25% 3,10% 3,48% 
 



 
 
 
 
4. Devizový kurz 
 

 
 
 
 
Analytici v únoru očekávali nominální apreciaci koruny vůči euru v horizontu 1R o 0,7 %. 

Oproti lednu tak došlo ke zpomalení očekávané apreciace z 1,7 %. Nižší očekávané tempo apreciace je 
způsobeno aktuálním posílením koruny v průběhu ledna a února. I když příznivé podmínky budou 
přetrvávat, analytici současnou míru apreciace koruny nevidí jako fundamentálně podloženou a 
v horizontu 1M očekávají její oslabení o 1 %.  

V delším horizontu pro korunu hovoří očekávání rychlejšího růstu HDP než v zemích 
eurozóny, příznivé výsledky obchodní bilance, konvergence české ekonomiky k zemím EU a 
pokračující příliv FDI (analytici nejčastěji uvádí očekávané oznámení o výstavbě automobilky 
Hyundai). V kratším horizontu by proti koruně mohl působit především negativní úrokový diferenciál, 
politická nestabilita v regionu a dále odliv dividend očekávaný zvláště ve 2H 2006.  
 

 
 
 
 

 
 

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

EUR/CZK II-06 
1 month 1 year 

min. 28,10 27,70
average 28,56 28,07
max. 28,80 28,80

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

leden 2005 30,36 29,90 
únor 2005 29,97 29,46 

duben 2005 29,89 29,15 
červenec 2005 30,09 29,34 
říjen 2005 29,43 28,83 

prosinec 2005 29,06 28,55 
leden 2006 28,85 28,26 
únor 2006 28,56 28,07 

 
Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

10.2. 28,260  



 
 
 
 
Zatímco rozpětí odhadů kurzu koruny se oproti lednovému šetření v horizontu 1M mírně rozšířilo, 
v horizontu 1R naopak zúžilo. Rizika tedy přetrvávají spíše v kratším horizontu. Nejistotou je, zda 
vůbec, resp. o kolik koruna oslabí. V delším horizontu se odhady kurzu koruny koncentrují kolem 28 
CZK/EUR (tento odhad je totožný i s názorem jednoho z analytiků, který vzhledem k příznivým 
datům o obchodní bilanci a rychlé apreciaci koruny zvýšil rovnovážnou apreciaci reálného kurzu nad 4 
% ročně).    
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Davidu Markovi z Patria Finance 
Miroslavu Plojharovi ze Citibank 
Janu Vejmělkovi z Komerční banky 
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