
 
 

Měření inflačních očekávání finančního trhu – výsledky 86. měření 
(červen 2006) 

 
Do květnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce 

budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů finančního trhu jedenáct domácích a dva zahraniční 
analytici. Oproti květnu analytici očekávají rychlejší růst HDP, a to zejména zásluhou zrychleného 
růstu spotřeby domácností. I když dlouhodobá inflační očekávání zůstávají dobře ukotvena, analytici 
prognózují mírné zrychlení inflace v horizontu 1R. Očekávaná apreciace koruny však bude působit 
proti výraznějšímu zvyšování úrokových sazeb ČNB. Očekávané měnové podmínky se oproti květnu 
mírně zpřísnily, a to vlivem vyšší trajektorie úrokových sazeb a očekávané apreciace nominálního 
kurzu CZK/EUR. 

 
 
1. Inflace 
 

 
Predikce inflace v horizontu 1R se oproti květnu zvýšila 
z 2,6 % na 2,8 %, v horizontu 3R naopak o jednu desetinu 
klesla na 2,4 %. Prognóza inflace se tak stále drží pod 
inflačním cílem ČNB. Pravděpodobným důvodem vyšších 
inflačních očekávání je akcelerace růstu ekonomiky 
s možnými poptávkově inflačními tlaky. Očekávaný růst 
regulovaných cen, hlavní faktor inflačního vývoje (2006: 

plyn; 2007: el. energie, plyn, topení, vodné a stočné, nájemné) a nepřímých daní (2006: cigarety 
zůstává oproti květnovému šetření stabilní.  

Rozpětí odhadů inflace na 1R se oproti květnovému šetření mírně zvýšilo, nadále však 
z historického srovnání zůstává na velmi nízké úrovni. Proinflačním rizikem zůstává zdražení ropy a 
možné zrychlení růstu poptávkově inflačních tlaků kvůli rychleji se uzavírající mezeře výstupu. 
Základní scénář dubnové prognózy ČNB očekává v horizontu 1R inflaci ve výši 3,3 %. Analytici 
očekávají nižší prognózu inflace oproti prognóze ČNB pravděpodobně kvůli očekávanému silnějšímu 
kurzu CZK/EUR a následně nižšímu růstu dovozních cen. 

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

min 2,2 2,0
průměr 2,8 2,4
max 3,4 3,0

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

červen 2005 2,3 2,5 
červenec 2005 2,4 2,5 
říjen 2005 2,7 2,5 
leden 2006 2,5 2,4 

březen 2006 2,5 2,4 
duben 2006 2,6 2,4 
květen 2006 2,6 2,5 
červen 2006 2,8 2,4 

 

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

 
Analytici dále zrevidovali prognózu růstu 
HDP pro letošní i příští rok výše. Zatímco 
v roce 2006 HDP poroste o 5,7 % y/y, 
v roce 2007 dojde v důsledku zpomalení 
evropské ekonomiky k mírné deceleraci 
růstu na 4,8 % y/y. Analytici očekávají 

pokračování změny struktury růstu HDP nastolené v 1Q/06. Letošní dynamika bude stejně jako 
v loňském roce tažena čistými exporty, stále vetší podíl na celkovém růstu však bude zaujímat domácí 
poptávka (spotřeba domácností: reálný růst mezd, meziroční pokles nezaměstnanosti, štědrá sociální a 
daňová politika, nízké reálné úrokové sazby; investice: oživení v EU, příliv peněz z EU, příliv PZI – 
Hyundai).  

Rozpětí odhadů pro roky 2006 i 2007 se oproti květnu poměrně výrazně zúžilo. Rizikem ve 
směru vyššího růstu zůstává působení fiskální politiky ve volebním roce. Rizikem slabšího růstu by 
mohlo být ochlazení ve Spojených státech, které by se přes nižší exporty z Německa mohlo 
promítnout i ve výpadku domácích vývozů. Podle jednoho z analytiků jsou domácí vývozy silně 
korelovány s německými vývozy a investicemi.  

Základní scénář dubnové prognózy ČNB očekává v roce 2006 růst HDP o 6,1 % a v roce 2007 
o 5,4 %.  
 
3. Úrokové sazby 
 

 
Analytici v červnu mírně zvýšili trajektorii očekávaných úrokových sazeb. Důvodem je 

očekávaný vyšší růst HDP a uzavírající se mezera výstupu, která může implikovat rychlejší růst 
indexu spotřebitelských cen. První zvýšení úrokových sazeb ČNB většina analytiků očekává již 
v průběhu 3Q/06 (průzkum Reuters z 18.5.), v horizontu 1R by se 2T repo sazba měla pohybovat 
kolem 2,54 %, tedy mírně nad květnovými odhady.  

 Rozpětí očekávaných krátkodobých sazeb v horizontu 1R se oproti květnovému šetření 
zúžilo. Důvodem je přehodnocení budoucího pohybu úrokových sazeb jedním zahraničním 
analytikem, který již neočekává jejich snížení. Rizikem nižších sazeb zůstává apreciovanější kurz a 
pomalejší růst eurových sazeb v reakci na nově příchozí inflační data, ve směru vyšších sazeb působí 
vyšší poptávkové inflační tlaky. 

V červnu všichni analytici očekávají stabilitu 2T repo sazby na 2,00 %. Očekávaný sklon 
křivky peněžního trhu v horizontu 1R, měřený 12M PRIBOR – 2T repo, zůstal oproti květnu stabilní 
ve výši 33 bp.  

Očekávané dlouhodobé výnosy oproti květnu také mírně stouply. Důvodem je očekávaný růst 
výnosů v zahraničí, vysoké HDP v 1Q/06 a očekávání růstu sazeb ČNB. Korekci korunových výnosů 
lze očekávat až s koncem zvyšování úrokových sazeb Fedem (k čemuž se Fed zatím zřejmě nechystá) 
a s ukončením odlivu prostředků z regionu CEE. Politické faktory (povolební vyjednávání v ČR a SK 

  
růst HDP ke konci 
roku 

Horizont predikce stávajícího příštího
Predikce za měsíc % 

červen 2005 4,0 3,9 
červenec 2005 4,2 4,0 
říjen 2005 4,7 4,3 
leden 2006 4,6 4,4 

březen 2006 5,1 4,6 
duben 2006 5,3 4,8 
květen 2006 5,5 4,7 
červen 2006 5,7 4,8 

růst HDP ke konci 
VI-06 tohoto 

roku 
příštího 

roku 
min 5,0 4,5
průměr 5,7 4,8
max 6,5 5,5

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

min 2,00 2,00 2,40 2,10 3,50 3,20 3,90 3,60
průměr 2,00 2,54 2,49 2,87 3,58 3,77 4,00 4,10
max 2,00 2,75 2,60 3,20 3,60 4,25 4,10 4,60



a naplňování fiskálního plánu nové maďarské vlády) by mohly v krátkodobém horizontu působit ve 
směru vyšších výnosů. Rozpětí odhadů u 5R i 10R výnosů se mírně zúžilo směrem k vyšším 
hodnotám. 

 
 

 
 

  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 % % % % 

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 
říjen 2005 1,75 2,25 2,06 2,54 2,95 3,36 3,43 3,88 
leden 2006 2,02 2,38 2,43 2,70 3,11 3,48 3,41 3,77 

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 
květen 2006 1,98 2,46 2,43 2,79 3,49 3,64 3,91 3,99 
červen 2006 2,00 2,54 2,49 2,87 3,58 3,77 4,00 4,10 

 

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

15.6. 2,00% 2,50% 3,60% 4,00% 

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

 
Analytici v červnu očekávali nominální apreciaci koruny vůči euru v horizontu 1R o 2,3 %, 

což je méně než 1,4 % v květnu. Nárůst očekávané míry apreciace je částečně způsoben oslabením 
koruny v uplynulém měsíci. V horizontu 1R tak analytici očekávají kurz 27,68 CZK/EUR. Důvody 
očekávané apreciace přetrvávají. V dlouhodobém horizontu to je konvergence české ekonomiky, 
v krátkodobém to jsou příznivé výsledky obchodní bilance, příliv PZI, rychlý růst české ekonomiky a 
očekávané oslabení dolaru. Krátkodobě ale analytici očekávají oslabení koruny v reakci na pokračující 
odliv dividend, negativní úrokový diferenciál vůči eurovým sazbám a nestabilní vývoj na emerging 
trzích. Povolební vyjednávání v ČR a SR, stejně jako průběh fiskálních reforem v Maďarsku, by 
v krátkodobém horizontu mohly mít také negativní vliv na měny v regionu CEE.  
 

 
 

kurz Kč/EUR VI-06 
1 měsíc 1 rok 

min 28,10 27,00
průměr 28,48 27,68
max 28,80 28,30

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

červen 2005 30,10 29,27 
červenec 2005 30,09 29,34 
říjen 2005 29,43 28,83 
leden 2006 28,85 28,26 

březen 2006 28,82 28,02 
duben 2006 28,71 27,87 
květen 2006 28,46 27,83 
červen 2006 28,48 27,68 

Fixing Kč/EUR k termínu pro odeslání 
dotazníků 

15.6. 28,320  
 

Kurz EUR/CZK - predikce analytiků (1 rok) a skutečnost
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Ve vzorku domácích analytiků došlo k nepatrnému zúžení rozpětí odhadů kurzu. Avšak 
vlivem očekávaného silnějšího kurzu (27 CZK/EUR v horizontu 1R) u jednoho ze zahraničních 
analytiků, došlo celkově k rozšíření rozpětí odhadů. Analytici tedy konsensuálně očekávají apreciaci 
kurzu koruny, otázkou zůstává, jak rychlá apreciace bude. Rozpětí odhadů v horizontu 1M se zúžilo = 
analytici si tak jsou jistější ohledně mírného oslabení koruny v měsíčním horizontu. Krátkodobým 
rizikem ve směru slabší koruny by mohl být silnější dolar podpořený dalším zvyšováním úrokových 
sazeb Fedem. 
 
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 
Aleši Michlovi 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 
Andersu Faergemann z AIG International  
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 21.6.2006 
 


