
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 83. měření 
(březen 2006) 

 
 
Do březnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu dvanáct domácích a dva zahraniční 
analytici. Analytici nově očekávají zrychlení růstu HDP v roce 2006 i 2007, a to i přes očekávané 
vyšší úrokové sazby. Prognóza kurzu i spotřebitelské inflace v horizontu 1R oproti únorovému šetření 
zůstává zachována. I nadále tak bude podle analytiků pokračovat rychlý růst HDP (tažený především 
exporty) bez poptávkově inflačních tlaků.  

Rychlejší růst HDP oproti únorovému šetření je analytiky očekáván i přes relativně přísnější 
měnové podmínky: trajektorie očekávaných úrokových sazeb se posunula mírně výše při neměnné 
úrovni očekávaného nominálního kurzu CZK/EUR v horizontu 1R.  

 
 
1. Inflace 
 

 
Predikce inflace se od února 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 roce 2006 zůstává nárůst 
regulovaných cen, po lednovém skoku však analytici 
očekávají jeho postupné odeznívání. V tomto duchu 

přijali i inflační data za únor. V průběhu roku 2006 by mělo ještě dojít k promítnutí zvýšení 
spotřebních daní na cigarety do jejich cen, od roku 2007 je nutno zohlednit i částečnou deregulaci 
nájmů. Současné oslabení kurzu koruny je analytiky vnímáno jako korekce předešlého apreciačního 
trendu bez výraznějšího dopadu do dovozních cen. Příznivě je hodnocena i stabilizace cen ropy.    

Interval odhadů inflace na 1R se oproti únoru posunul mírně výše, jejich rozpětí však zůstalo 
prakticky stabilní. Nepatrný nárůst horní hranice odhadů by mohl být dáván do souvislosti 
se zrychleným růstem HDP a rychleji se uzavírající mezerou výstupu. 

 

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

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

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

březen 2005 2,6 2,6 
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 

březen 2006 2,5 2,4 

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

 
Prognóza růstu HDP oproti únoru vzrostla. 
Analytici očekávají v letošním a příštím roce 
růst HDP o 5,1 %, resp. o 4,6 %. Důvodem 
změny prognózy byl výrazný růst ekonomiky 
jak ve 4Q/05, tak i celém roce 2005. I když 

řada analytiků teprve reviduje poslední data zveřejněná ČSÚ, již nyní je patrné, že i nadále budou 
hlavním faktorem růstu exporty (automobilový průmysl), dále pak pomalu sílící spotřeba domácností 
(růst disponibilních důchodů z titulu snížení daně z příjmu fyzických osob) a soukromé investice. 
Investice budou vedle očekávaného oživení v Německu a přílivu PZI profitovat i z akcelerace přílivu 
peněz z EU. 

Za mírným zpomalením růstu v roce 2007 by podle analytiků mohlo stát snížení čistých 
exportů vlivem vyšších importů z titulu rostoucí spotřebitelské poptávky a silné koruny.    

Rozpětí odhadů pro rok 2006 se oproti únoru výrazně rozšířilo. Důvodem může být analytiky 
prováděná revize odhadů. Rizikem ve směru vyššího růstu zůstává působení fiskální politiky ve 
volebním roce.  
 
 
3. Úrokové sazby 
 

 
 
Analytiky očekávaná trajektorie úrokových sazeb se oproti únorovému šetření zvýšila. 

Důvodem je březnová depreciace koruny. Podle některých analytiků se kurz přiblížil k úrovni, se 
kterou počítá lednová prognóza ČNB. Centrální banka tak vlivem kurzového vývoje nebude muset 
měnit svoji inflační prognózu, ani implikovanou trajektorii úrokových sazeb. Snížení úrokových sazeb 
se tak jeví jako nepravděpodobné, i vzhledem k poslední komunikaci ČNB (…nemělo by docházet 
k častým protisměrným pohybům úrokových sazeb …). První trhem očekávané zvýšení sazeb by mělo 
nastat na přelomu 3Q/4Q06 (FRA sazby), v horizontu 1R by se 2T repo sazba měla podle analytiků 
pohybovat kolem 2,50 %. Podle nich bude stát za razantnějším zvyšováním korunových sazeb i vývoj 
sazeb v eurozóně. Jeden ze zahraničních analytiků očekává v ročním horizontu nárůst 2T repo sazby 
na 3,25 %, což je ale podmíněno zvýšením sazeb ECB na 3,50 %.        

V březnu všichni dotázaní analytici očekávají stabilitu měnověpolitických sazeb. Očekávaný 
sklon křivky peněžního trhu v horizontu 1R, měřený 12M PRIBOR – 2T repo, mírně klesl na 27 bp. 
Rozpětí odhadů 12M PRIBORu v horizontu 1R se oproti únoru výrazně zúžilo, což může být dáno 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 

březen 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 

březen 2006 5,1 4,6 

růst HDP ke konci 
III-06 tohoto 

roku 
příštího 

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

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

min 2,00 2,25 2,20 2,50 3,10 3,35 3,50 3,50
průměr 2,00 2,50 2,33 2,77 3,24 3,52 3,63 3,80
max 2,00 3,25 2,40 3,00 3,39 3,80 3,78 4,30

 



 
 
větší jistotou ohledně budoucí měnové politiky. Rizikem ve směru nižších sazeb může být kurz koruny 
a nižší růst sazeb v eurozóně. 

Očekávané desetileté sazby oproti únoru nepatrně stouply. Důvodem je přehodnocení budoucí 
měnové politiky ČNB vlivem oslabení koruny a očekávaný růst výnosů v eurozóně. Růst korunových 
výnosů podle jednoho z analytiků by měl být rychlejší v první polovině roku 2006, posléze 
s očekávaným koncem zvyšování úrokových sazeb Fedem i ECB a návratu koruny k apreciačnímu 
trendu by měl odeznít. Rostoucí emise SD by měly být pokryty zvýšenou poptávkou po delších 
dluhopisech ze zahraničí, ale i domácích fondů a stavebních spořitelen.    

 
 

  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 
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 

březen 2006 2,00 2,50 2,33 2,77 3,24 3,52 3,63 3,80 
*/ výnos 10Y benchmarku

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

14.3. 2,00% 2,34% 3,28% 3,67% 
 

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

 

 
Analytici v březnu očekávají nominální kurz koruny v horizontu 1R kolem 28 CZK/EUR, 

stejně jako v únoru. Vlivem březnového oslabení koruny tudíž došlo ke zrychlení očekávané 
nominální apreciace koruny v ročním horizontu z 0,7 % na 2,7 %. Podle jednoho z analytiků také 
rychlejší nominální apreciace koruny více odpovídá předpokladu o rovnovážné reálné apreciaci kolem 
3 % (za předpokladu mírného inflačního diferenciálu ve výši 0,5 pb).   

Pozitivní náhled na korunu tak v ročním horizontu trvá. Důvody jsou notoricky známé: 
očekávání rychlejšího růstu HDP než v zemích eurozóny, příznivé výsledky obchodní bilance 
(především vlivem růstu vývozů automobilů), konvergence české ekonomiky k zemím EU, 
pokračující příliv FDI a oslabování dolaru. V kratším horizontu by však podle analytiků mohlo dojít 
k mírnému oslabení až k 29 CZK/EUR. Důvodem zůstávají: růst výnosů na globálních trzích 
způsobující odliv aktiv z regionu CEE, prohlubování negativního úrokového diferenciálu, politická 
nestabilita v regionu před parlamentními volbami (CZ, SK, HU) a dále odliv dividend očekávaný 
zvláště ve 2H 2006.  

 
 
 

 
 

kurz Kč/EUR III-06 
1 měsíc 1 rok 

min 28,40 27,30 
průměr 28,82 28,02 
max 29,10 29,02 

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

březen 2005 29,48 29,11 
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 

březen 2006 28,82 28,02 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

14.3. 28,800  

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Zatímco rozpětí odhadů kurzu koruny v horizontu 1M se oproti únorovému šetření nezměnilo, 
v horizontu 1R se rozšířilo. Rizika se tedy koncentrují spíše v delším horizontu. Mezi nimi jsou 
nejčastěji zmiňovány nejistota ohledně vývoje výnosů na globálních trzích a politická nejistota ve 
středoevropském regionu. 
 
Za příspěvky do tohoto průzkumu inflačních očekávání finančního trhu 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 
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 
Vladimíru Pikorovi z Next Finance 
Gillien Edgeworth z Deutsche Bank  
Leile Butt z The Economist Intelligence Unit 
Dále bychom chtěli zvlášť poděkovat analytickým týmům České spořitelny, Komerční banky a The 
Economist Inteligence Unit za komentáře k prognózám. 
   
V Praze dne 17.3.2006 

 
 


