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V průběhu třetího čtvrtletí většina světových eko-
nomik pokračovala v rychlém oživení, na kterém se 
podílela kombinace všech tří faktorů – uvolňování 
proti-pandemických opatření, fiskální expanze 
(vládní výdaje na podporu postižených ekonomic-
kých subjektů i obyvatelstva) a uvolněné monetár-
ní politiky centrálních bank (pokračující nákupy 
finančních aktiv). S rostoucím počtem pozitivně 
testovaných a opětovným zaváděním proti-pande-
mických opatření v Evropě a Severní Americe dochází 
k opětovnému snižování predikcí ekonomického 
růstu na roky 2020 a 2021. Očekávané negativní 
dopady současných proti-pandemických opatření 
do výkonu průmyslu jsou výrazně nižší než v případě 
jarní vlny Covid19, sektor služeb bude zasažen výraz-
něji. Ekonomickému výhledu na roky 2020 a 2021 
zásadně nepomáhá ani oznámení o úspěšném vývoji 
vakcín (Pfizer, Moderna), vzhledem k předpokládané 

pomalé implementaci vakcinace. Finanční trhy,  
po krátké korekci cen v průběhu září a října, souvise-
jící se zvýšenou nejistotou dalšího vývoje Covid19  
a výsledku amerických voleb, se vrátily k rychlému 
růstu. Reakce na oznámení o úspěšném vývoji  
nových vakcín (na rozdíl od reálné ekonomiky) 
posunula mnoho rizikových aktiv na nová historická 
maxima. Zároveň finanční trhy nepochybují o pokra-
čování podpůrných fiskálních programů a nákupech 
finančních aktiv centrálními bankami, které pomáhají 
s financováním rozpočtových deficitů. Otázkou  
nejbližších měsíců zůstává, jak rychle se projeví  
výsledky vakcinace v ekonomické výkonnosti a do 
jaké míry může současné odpoutávání cen finančních 
aktiv od reálného výkonu ekonomiky pokračovat.  
V dlouhodobém horizontu bude pro výkon ekonomi-
ky i finančních trhů zásadní otázka provedení fiskální 
konsolidace a normalizace monetární politiky.

Ekonomika
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HDP

USA – HDP za 3Q se nacházelo na úrovni +7,4 % q/q

Eurozóna – HDP Eurozóny za 3Q 2020 se nacházelo  
 na úrovni +12,6 % q/q (-4,4 % r/r)

1 Predikce ze září 2020, další aktualizace v prosinci 2020

2 Predikce ze září 2020, další aktualizace v prosinci 2020

Inflace

USA – spotřebitelská inflace se v říjnu 2020  
 nacházela na úrovni 1,2 % r/r

Eurozóna – spotřebitelská inflace se v říjnu 2020  
 nacházela na úrovni -0,3 % r/r

PMI – Purchase Manager Index

Dopad druhé vlny pandemie Covid19 v Evropě  
se projevil především ve službách, dopady  
na ekonomickou aktivitu v USA bude možné  
vyčíst z údajů za listopad 2020.

Markit PMI – 10/2020

(index PMI nad 50 indikuje růst ≠ dosažení úrovně produkce před vypuknutím pandemie)

Základní makroekonomická data / svět
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2020 2021

HDP – predikce FED1 -3,7 % 4,0 %

HDP – predikce ECB2 -8,0 % 5,0 %

Markit PMI  
Composite

Markit PMI  
Manufacturing

Markit PMI  
Services

USA 56,3 53,4 56,9

Eurozóna 50,0 54,8 46,9

ČR 51,9

2020 2021

PCE r/r  
– predikce FED 1,2 % 1,7 %

Inflace r/r  
– predikce ECB 0,3 % 1,0 %
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 • Nová ekonomická prognóza vývoje české ekonomiky (IV. Inflační zpráva ČNB), zveřejněna po zasedání 
bankovní rady ČNB v listopadu 2020 (před hlasováním o daňových změnách v parlamentu,  
dopady těchto změn popisuje scénář neutrálního fiskálního stimulu v roce 2021)

 • Nejvýraznější změna oproti prognóze z července 2020 – zvýšení odhadu růstu HDP za rok 2020  
(lepší než očekávaný vývoj HDP v 2Q a 3Q 2020) a snížení odhadu růstu HDP v roce 2021  
(průběh druhé vlny pandemie Covid19 horší, než předpokládaný v červenci 2020)

 • Bankovní rada ČNB odhaduje mírnější průběh zvyšování úrokových sazeb, než je uvedeno

Základní predikce vývoje ČNB

HDP

 • Základní scénář ČNB očekává pro rok 2020  
pokles HDP ve výši -7,2 %, a návrat k růstu HDP  
ve výši 1,7 % v roce 2021 

 • Dopady druhé vlny pandemie Covid19  
na zpracovatelský průmysl budou výrazně  
nižší než na jaře 2020 (nejvíce postižen  
obchod a služby)

 • Dosažení úrovně HDP z konce roku 2019  
posunuto až za konec roku 2022

Dopad pandemie  
do hrubé přidané hodnoty

Česká republika

Ekonomika a finanční trhy 12/2020

2019 skut. 2020 progn. 2021 progn. 2022 progn.

Celková inflace 2,8 3,2 2,3 2,0

HDP 2,3 -7,2 1,7 4,2

Průměrná  
nominální mzda 6,4 3,3 2,8 3,9

Měnový kurz  
(CZK/EUR) 25,7 26,6 26,6 25,9

Úroková sazba  
3M PRIBOR (v %) 2,1 0,8 0,7 1,4

Graf: ČNB
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Inflace

 • Inflace v říjnu 2020 poklesla na úroveň 2,9 % a po delší době se vrátila zpět do pásma inflačního  
cíle ČNB (1 % - 3 %)

 • Inflace se bude v roce 2021 dále snižovat vlivem negativních dopadů druhé vlny pandemie do příjmové 
situace domácností a zpomalením růstu cen potravin, na druhé straně bude odeznívat vliv poklesu cen ropy  
v první polovině 2020

 • Základní predikce ČNB předpokládá inflaci na konci roku 2020 na úrovni 2,9 %, respektive 2,2 %  
na konci roku 2021

Struktura inflace  
a její prognóza

Trh práce
 • Celková zaměstnanost se bude v roce 2021 snižovat a míra nezaměstnanosti znatelně vzroste v důsledku 

propadu ekonomické aktivity 

 • Růst mezd v tržních odvětvích (na rozdíl od netržních odvětvích) v letošním roce výrazně zpomalí na úroveň 
okolo 3% a v dalších letech bude výrazně pomalejší než v období před začátkem pandemie Covid19

Prognóza trhu práce

Česká republika

Ekonomika a finanční trhy 12/2020
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Česká republika
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Úrokové sazby

 • Repo sazba ČNB (0,25 % p.a.) se podle prognózy udrží na současných úrovních do poloviny příštího roku, 
odeznívající pandemie Covid19 a obnovený růst ekonomik našich hlavních zahraničních partnerů umožní  
její postupnou normalizaci 

 • Bankovní rada v prognóze naznačené zvyšování úrokových sazeb v 2H 2021 hodnotí jako velmi nejisté,  
dá se předpokládat, že ČNB bude s případným zvyšováním úrokových sazeb velmi opatrná

Prognóza úrokových sazeb

Směnné kurzy
 • Předpověď směnného kurzu pro 4Q 2020 je v základní prognóze na úrovni EUR/CZK 27,20 –  

tři procenta nad úrovní směnného kurzu EUR/CZK v polovině listopadu 2020

 • Koruna by měla na horizontu celé prognózy setrvale posilovat. Směnný kurz EUR/CZK  
by se na konci roku 2021 měl nacházet na úrovni velmi blízké úrovni 26,30  
(průměrný kurz EUR/CZK za rok 2021 na úrovni 26,60)

Prognóza měnového kurzu
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Scénář horšího pandemického vývoje

 • Předpokládá horší průběh pandemie Covid19  
a větší negativní dopady na vývoj ekonomiky ČR  
a Eurozóny

 • Zhoršený výhled zahraniční poptávky by se projevil 
zejména utlumenější domácí aktivitou při slabším 
kurzu koruny, inflace by se pohybovala na nižších 
úrovních a mohla by nastat potřeba dalšího 
uvolnění monetární politiky ČNB

Scénář neutrálního fiskálního stimulu  
v roce 2021

 • Předpoklad vyššího rozpočtového deficitu, než byl 
ve vládním návrhu rozpočtu na rok 2021 v době 
přípravy prognózy v důsledku zrušení superhrubé 
mzdy, zvýšení odečitatelných položek a další 
podpory vedoucí ke snížení příjmů nebo zvýšení 
výdajů rozpočtu

 • Výraznější fiskální podpora by znamenala  
rychlejší růst HDP, silnější inflační tlaky a rychlejší 
zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, které  
by implikovalo silnější kurz koruny, než je uveden  
v základním scénáři.

Ekonomika a finanční trhy 12/2020
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Česká koruna výrazně posílila z úrovní nad 27,00 díky

 • příznivému sentimentu na finančních trzích, které byl podpořen výhledem na dohledné ukončení  
proti-pandemických opatření s negativními ekonomickými dopady 

 • postupnému zlepšováním epidemiologické situace v ČR a většímu podílu průmyslu na ekonomice,  
který je v druhé vlně pandemie výrazně méně zasažen, než sektor služeb

V souladu s prognózou ČNB i finančních analytiků lze v dlouhodobém horizontu očekávat postupné posilování 
CZK, které nebude rovnoměrné (očekávání trhu předbíhají ekonomickou realitu, nesoulad bude vyvolávat 
korekce na finančních trzích, které se projeví i na hodnotě CZK). V současné době EUR/CZK nedosáhla úrovně 
ze srpna letošního roku tj. těsně nad úroveň kurzu 26,00.

Finanční trhy

Ekonomika a finanční trhy 12/2020

Základní predikce vývoje ČNB

 • Predikce finančních analytiků v anketě Reuters FX Poll ze 03/11/2020 předpokládají oproti základnímu 
scénáři ČNB rychlejší posilování směnného kurzu EUR/CZK v průběhu roku 2021 (anketa se uskutečnila  
před oznámením o existenci účinných vakcín) – medián odhadu EUR/CZK 26,00 za jeden rok

Reuters FX Poll 03/11/2020

Data: Refinitiv
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Finanční trhy
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Úrokové sazby

 • Krátkodobé úrokové sazby jsou blízko historických minim (jak v ČR tak v zahraničí) a významné  
centrální banky (FED, ECB) ve svých výhledech nepředpokládají v brzké budoucnosti změny základních 
úrokových sazeb 

 • Repo sazba ČNB zůstává na úrovni 0,25%, dlouhodobé sazby začaly postupně růst (podpořeny poptávkou  
po financování deficitního hospodaření ze strany státu) a vedly tak, nejen v ČR, k strmější výnosové křivce 

 • Vzhledem k tomu, že fiskální konsolidace je v nejbližším období nepravděpodobná, tak tlaky na strmější 
výnosovou křivku budou přetrvávat

Hodnota CZK úrokového swapu se splatností deset let

Data: Refinitiv

Daily CZKAM6PR10Y=ICAP 25.12.2019 - 09.12.2020 (GMT)
Line; CZKAM6PR10Y=ICAP; Bid(Last); 20.11.2020; 1,1075N/A; N/A Value
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Finanční trhy

Ekonomika a finanční trhy 12/2020

Akciové trhy

 • Akciové trhy reagovaly pozitivně na výsledky amerických voleb (předpokládané odložení vyšších 
korporátních daní) a zprávy o nových vakcínách, některé významné akciové indexy se nacházejí  
na úrovni historických maxim, P/E poměry blízko úrovní roku 2000 (Dot.com bublina) 

 • Pozitivní nálada spojená s novými vakcínami podpořila ceny akcií v cyklických odvětvích  
(finanční služby, aerolinie a další)

 • Investoři se zaměřují na budoucí pozitivní výhled a ignorují nepříznivé zprávy ze současnosti.  
Na trhu vládne FOMO (fear of missing out).

Vývoj akciového indexu MSCI World

Data: Refinitiv

Daily .MIWO00000PUS 25.12.2019 - 09.12.2020 (GMT)
BarOHLC; .MIWO00000PUS; Trade Price; 20.11.2020; 2 547,75; 2 551,11; 2 542,72; 2 545,83; -0,48; (-0,02%) Price
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Finanční trhy

Ekonomika a finanční trhy 12/2020

Kreditní marže

 • Zhoršení makro (zhoršený výhled růstu HDP na začátku 2021) i mikro (interest coverage, corporate leverage) 
fundamentálních veličin při současném růstu objemu úvěrů v selhání jsou negativní pro kreditní marže, 
zlepšování fundamentálních veličin (i přes nové vakcíny) bude velmi pomalé

 • Kreditní marže obchodované na finančních trzích, i přes špatné fundamentální faktory,  
jsou ale dále stlačovány vlivem nákupů investorů (vyšší míra úspor) a centrálních bank  
(kvantitativní uvolňování)

Kreditní marže portfolia 125 evropských společností s investičním ratingem

Data: Refinitiv

Daily ITEXO5Y=MP 25.12.2019 - 09.12.2020 (GMT)
BarOHLC; ITEXO5Y=MP; Mid Spread; 20.11.2020; 282,698; 284,442; 278,085; 278,085; -0,746; (-0,26%) Price
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International Business Center
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Kontakty

Více informací na:  
www.mazars.cz 
www.mazars.com


