
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 84. měření 
(duben 2006) 

 
 
 
Do dubnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu dvanáct domácích a jeden zahraniční 
analytik. Analytici v dubnu vlivem neočekávaně silných dat za 4Q/05 pokračovali v revizi 
očekávaného růstu HDP v roce 2006 i 2007 směrem nahoru. Rychlejší růst HDP však bude pouze 
minimálně zvyšovat poptávkové inflační tlaky (většina růstu se promítne do zvýšení potenciálního 
produktu). ČNB i za přispění silnějšího kurzu koruny v horizontu 1R pak nebude nucena rychleji 
zvyšovat své úrokové sazby. Analytici v horizontu 1R očekávají nárůst 2W repo sazby na 2,50 %, 
stejně jako v březnu. Očekávané měnové podmínky se oproti březnovému šetření mírně zpřísnily: výše 
se posunuly očekávaný 12M PRIBOR i nominální kurz CZK/EUR v horizontu 1R. 

  
 

 
1. Inflace 

 
Predikce inflace se posunula mírně výše. Analytici 
očekávají v horizontu 1R inflaci ve výši 2,6 % mzr., 
oproti březnovým očekávaným 2,5 % mzr. Nicméně 
dlouhodobá inflační očekávání zůstávají dobře ukotvena. 
Důvodem meziměsíčního nárůstu predikce inflace by 
mohl být mírný nárůst poptávkově inflačních tlaků 
z titulu rychlejšího uzavírání mezery výstupu. Nicméně 

poptávkové inflační tlaky v ekonomice by měly být i nadále pod kontrolou, jelikož rychlejší růst HDP 
se spíše promítne do zvýšení potenciálního produktu. Hlavním faktorem inflace v roce 2006 proto 
zůstává nárůst regulovaných cen, který by však měl pomalu odeznívat.  

Interval odhadů inflace na 1R se oproti březnu posunul mírně výše, jejich rozpětí se však 
snížilo. Tento vývoj by mohl korespondovat s nižší nejistotou ohledně dalšího směřování 
spotřebitelské inflace. Za vyššími odhady by mohly stát obavy z rychleji se uzavírající mezery 
výstupu. Naopak protiinflačním rizikem by mohl být apreciačním trend na koruně.  
 
 
 
 

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

min 2,1 1,9
průměr 2,6 2,4
max 3,3 2,8

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

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 
duben 2006 2,6 2,4 

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

 
Prognóza růstu HDP oproti březnu dále 
vzrostla. Analytici očekávají v letošním a 
příštím roce růst HDP o 5,3 %, resp. o 4,8 %. 
Za poslední dva měsíce, kdy analytici 
prováděli revizi prognóz na základě nově 
příchozích dat z ČSÚ, došlo ke zvýšení 

očekávaného růstu HDP v roce 2006 o 0,8 p.b. a v roce 2007 o 0,4 p.b. Struktura růstu se však nemění. 
Hlavním faktorem zůstávají i nadále exporty a nastupující investice, které budou vedle očekávaného 
oživení v Německu a přílivu PZI (Hyundai) profitovat i z akcelerace přílivu peněz z EU. Příznivá 
struktura růstu pak vede analytiky k přehodnocení zvyšování potenciálního produktu. Zatímco tempo 
růstu potenciálu v roce 2003 a 2004 dosahovalo 4 %, v roce 2005 podle jednoho z analytiků by mělo 
vzrůst na 5 % a v roce 2006 dokonce na 6 %. 

Rozpětí odhadů pro rok 2006 se oproti březnu výrazně zúžilo, což by mohlo souviset 
s dokončením revize odhadů u většiny analytiků. Rizikem ve směru vyššího růstu zůstává působení 
fiskální politiky ve volebním roce.  
 
 
3. Úrokové sazby 
 
 

 
Analytiky očekávaná trajektorie úrokových sazeb se oproti březnovému šetření dále mírně 

zvýšila. Důvodem je zrychlený růst HDP, který by mohl vyvolávat nepatrné poptávkové inflační tlaky, 
a vyšší eurové sazby. Vyššímu růstu především krátkodobých sazeb však brání apreciovanější kurz. 
Jeden z analytiků se proto domnívá, že vyznění dubnové inflační prognózy ČNB by mohlo být shodné 
s lednovou prognózou, tj. sazby mírně nahoru. První trhem očekávané zvýšení sazeb by mělo nastat již 
ve 3Q06, v horizontu 1R by se 2T repo sazba měla podle analytiků pohybovat kolem 2,50 %, tedy 
stejně jako v březnovém šetření.  

Rozpětí očekávaných krátkodobých sazeb v horizontu 1R se oproti březnu výrazně zúžilo. 
Snížila se tak nejistota ohledně budoucího směřování měnové politiky. Výrazné snížení maximálního 
odhadu 2T repo sazby v horizontu 1R z březnových 3,25 % na 2,75 % je dáno absencí zahraničního 
analytika v dubnovém průzkumu.     

V dubnu všichni dotázaní analytici očekávají stabilitu měnověpolitických sazeb. Očekávaný 
sklon křivky peněžního trhu v horizontu 1R, měřený 12M PRIBOR – 2T repo, vlivem rychlejšího 
růstu delších splatností vzrostl o 6 bp na 33 bp. Rizikem ve směru nižších sazeb zůstává kurz koruny a 
nižší růst sazeb v eurozóně. 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 

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 
duben 2006 5,3 4,8 

růst HDP ke konci 
IV-06 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 4,5 3,6
průměr 5,3 4,8
max 6,3 6,3

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

min 2,00 2,25 2,30 2,70 3,30 3,50 3,70 3,60
průměr 2,00 2,52 2,40 2,85 3,42 3,69 3,81 3,93
max 2,00 2,75 2,50 3,00 3,50 3,95 3,90 4,15



 
 

Očekávané střednědobé a dlouhodobé výnosy oproti březnu stouply výrazněji. Důvodem je 
obdobný pohyb výnosů v eurozóně a Spojených státech. Korekci korunových výnosů lze očekávat až 
s koncem zvyšování úrokových sazeb Fedem a ukončení odlivu prostředků z regionu CEE. Naopak 
politické faktory (volby v ČR, SK i Maďarsku + politická nejistota v Polsku) budou působit ve směru 
vyšších výnosů. Rozpětí odhadů u splatností 5R a 10R v horizontu 1R zůstalo stabilní nebo se zúžilo. 

 

 
  
 
 
 
 
 

  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 % % % % 

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 
duben 2006 2,00 2,52 2,40 2,85 3,42 3,69 3,81 3,93 

*/ výnos 10Y benchmarku

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

13.4. 2,00% 2,41% 3,44% 3,85% 

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

Analytici v dubnu očekávali nominální 
apreciaci koruny vůči euru v horizontu 1R o 2,7 
%, tedy stejnou jakou v březnu. Analytici 
vlivem apreciace v uplynulém měsíci revidovali očekávaný nominální kurz v horizontu 1R na 27,90 
CZK/EUR. Důvody očekávané apreciace přetrvávají: očekávání rychlejšího růstu HDP než v zemích 
eurozóny (potvrzené údaji za 4Q/05 i celý rok 2005), příznivé výsledky obchodní bilance a pokračující 
příliv FDI (potvrzení investice automobilky Hyundai). Příznivá struktura růstu podle jednoho 
z analytiků pouze podtrhuje roční tempo rovnovážné reálné apreciace koruny kolem 3 %.      

V kratším horizontu by však podle analytiků mohlo dojít k mírnému oslabení až k 29 
CZK/EUR. Jeden z analytiků očekává vyčerpání světových faktorů (očekávané zpřísnění měnové 
politiky Fedem a ECB), které by však mohlo být vystřídáno domácími vlivy (odliv dividend 
očekávaný zvláště v 2H 2006) spolu s nervozitou před parlamentními volbami v ČR, SK i Maďarsku.  
 

 
 

kurz Kč/EUR IV-06 
1 měsíc 1 rok 

min 28,50 27,20
průměr 28,71 27,87
max 29,00 28,30

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

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 
duben 2006 28,71 27,87 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

13.4. 28,645  

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Rozpětí odhadů kurzu koruny v horizontu 1M i 1R se oproti březnovému šetření 
zúžilo. Výrazné snížení maximálního odhadu kurzu v horizontu 1R z březnových 29 na 28,30 
CZK/EUR je dáno absencí příslušného zahraničního analytika v dubnovém šetření. Mezi 
hlavními riziky jsou 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 
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 18.4.2006 


