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Po 48 dnech se ve středu po druhé letos schází BR ČNB
aby rozhodla o tom, co dál se sazbami tváří tvář silné
koruně a rekordně vysoké inflaci.
Poslední zasedání 7.2.2008 přineslo na jedné straně
očekávaný růst sazeb na 3,75%, na druhé pak překvapivý
základní scénář dalšího vývoje, kdy model ČNB
prognózuje pokles sazeb ke konci roku.
Překvapení přineslo i číslo za lednovou celkovou inflaci,
zveřejněné den po zasedání: Ta dosáhla 7,5 % (stejně tak
i v únoru), což je nad prognózou ČNB (pro Q1 6,8%).
Inflace sice bude klesat (koruna, bazické efekty), nicméně
její samotná výše zůstane hrozbou pro inflační očekávání.
Nižší cíl, který se na horizontu MP objeví od poloviny roka,
také bude vstupovat do úvah o sazbách. To vše nahrává
růstu sazeb.
Naopak, CZK se stabilně drží pod předpokladem ČNB
(odhadem kolem 25,70), kromě oslabení ke konci
loňského týdne se obchodovala po většinu času kolem 25
CZK/EUR. To je pak významný protiinflační faktor.
Prohlubující se problémy americké ekonomiky a jejich
nejasný dopad na hospodářství dalších velkých ekonomik
(potažmo na ČR) pak halí celou situaci do neobvykle
velké nejistoty.
K tomu se skoro žádný z centrálních bankéřů nevyjádřil
jasně pro nebo proti růstu sazeb na nejbližším zasedání tedy, okrem p. Hampla, který preferuje brzký hike.
Sazby tak zůstanou podle nás v březnu bez změny.
Setrvalejší korekce koruny, kterou čekáme k přelomu 2. a
3. čtvrtletí, odebere hlavní argument proti dalšímu
mírnému růstu sazeb.
;;

Varianty
(bp)
-25
0

Česká
Spořitelna
0%
90%

Průzkum Reuters
(18.Mar.2008)
0%
80 %

+25

10%

20 %

Důvody
dle ČS
CZK
Inflace nad 7%, inflační
očekávání

Očekávání o repo sazbě za 12M (Reuters)
80%
60%
názor ČS
40%
20%
0%
3,25%

3,50%

3,75%

4,00%

4,25%

Zdroj: Reuters

¾ Hike v únoru a žena v Bankovní radě – a co
dál?
Trošku organizačních věcí – z BR odešel p. Niedermayer,
nahradila ho p. Zamrazilová, dlouholetá analytička Komerční
banky. Moc se o jejím postoji k měnové politice neví, je známá
spíše skeptickým postojem k urychlenému přijetí eura. Až
několik dalších hlasování tak umožní udělat si alespoň nějaký
obrázek o tom, do kterého tábora bude patřit.
Na posledním zasedání počátkem února zvedla ČNB sazby o
dalších 25 bazických bodů, momentálně se tak klíčová
reposazba nachází na 3,75%. Poprvé také zveřejnila trajektorii
sazeb konzistentní s prognózou (více např. poslední vydání
našeho Čtvrletníku) i to jak kdo hlasoval. Co se týče
hlasování, pro hike byli všichni členové BR kromě p. Řežábka
a p. Holmana – tito dva preferovali sazby bez změny.
Co se týče prognózované trajektorie sazeb, ta připravila asi
největší překvapení – několik změn v hlavním predikčním
modelu ČNB a předpoklad relativně silné koruny způsobily, že
model ČNB vidí po mírném růstu sazeb (=únorový hike)
jejich pokles, a to ještě letos.
Souhlasíme s poslední prognózou ČNB? Jak tedy vidíme
situaci na nejbližším zasedání i po celý letošní rok my?

Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/2006 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách
tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny www.csas.cz/analyza. Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je:
www.csas.cz/analyza_upozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

¾ Hrátky s modelem aneb sazby skutečně
dolů?
Na nejbližším zasedání se sazby měnit nebudou, nejbližší
pohyb sazeb bude dle nás směrem nahoru, a to na přelomu 2.
a 3.čtvrtletí, v závislosti od vývoje koruny. S hlavním
scénářem ČNB se tak neztotožňujeme. Proč?
Nejdříve proč tedy model ČNB ukazuje na pokles sazeb.
Nejpodstatnější změnou v poslední v prognóze je změna
prognózy jádrové inflace, a to směrem dolů. To je dle ČNB
důsledkem jak silného protiinflačního vlivu české koruny (ČNB
naznačila, že koruna je v její prognóze slabší než hodnoty
z počátku února, tudíž tento efekt je k dnešní situaci ještě
zostřen) tak změn v predikčním modelu ČNB. Vliv těchto
faktorů na pokles inflace (oproti říjnové prognóze 2 p.b.) je dle
ČNB distribuovaný takto: 50 procent (cca 1 p.b.) vliv koruny
(dovozné ceny), 0.5-1 p.b. vliv modelových změn. Nižší
jádrová inflace pak dává i nižší měnově-politickou inflaci.
Co se stalo s modelem? Poměrně dost. ČNB změnila váhy na
vpředhledícím a vzadhledícím komponentu jádrové inflace,
zatímco to bývalo 50-50, dnes je větší váha na vpředhledícím
komponentu (65%). To je přímý efekt, kterým prognózovaná
jádrová inflace klesá. Podobně, vzadhledící komponent bývala
dříve celková inflace, dnes je to jádrová inflace, což má
zásadní vliv na prognózu v situaci, kdy je celková inflace
vysoko kvůli vyšším regulovaným cenám a exogenním šokům.
Nepřímý efekt je pak prostřednictvím kurzu koruny, která sama
o sobě snižuje inflaci, která dále vstupuje do očekávání.
Takto změněný model pak ukazuje trajektorii sazeb, která
směruje nejdřív mírně nahoru (což byl hike počátkem února) a
pak dolů; na konci roku je pak 3M PRIBOR prognózován o cca
60-70 bodů níž než dnes.
Nás pohled na danou situaci se ale liší (a více se ztotožňujeme
s alternativním scénářem, který prognostici ČNB také
vypracovali) – nemyslíme si, že tyto změny reflektují to, jak
v dané situaci modelovat inflační očekávání obyvatelstva.
Domníváme se, že struktura a charakter inflace (vyšší
viditelnost kvůli cenám potravin) je pro inflační očekávání větší
hrozbou, než se ČNB zdá, a že další krok ČNB bude spíše
nahoru než naopak. Co se tedy s inflací děje?
Den po rozhodnutí ČNB zveřejnil Statistický úřad netrpělivě
očekávanou inflaci za leden, a bylo to překvapující. Odhad
trhu byl překonán, inflace rázem vyskočila na 10-leté
maximum 7,5% a na stejné úrovni se udržela i v únoru. DPH,
změny cen, které nejsou tvořeny úplně tržně (elektřina, plyn,
nájemné atd.) a změny cen paliv stály za takto vysokým
růstem. Odbory se nechaly slyšet, že byly ve světle
vyjednaného růstu nominálních mezd cenovým vývojem
překvapeny,což pro další mzdový vývoj zakládá riziko.
Překvapená byla i ČNB, která na prvý kvartál letošního roku
prognózovala průměrnou inflaci 6,8%. Vyšší inflace tak
zůstává proinflačním rizikem prognózy. A aby překvapením
nebyl konec, rychlejší než očekávaný růst HDP ve 4. čtvrtletí
( i když ovlivněn jednorázovými efekty v podobě předzásobení
se léčivy) např. u Mojmíra Hampla indikuje dodatečnou
možnost inflačních tlaků. I když si myslíme, že vývoj reálných
mezd bude letos působit mírně protiinflačně, data za
posledních 6 týdnů naznačují stále spíše potřebu vyšších než
nižších sazeb.
Kromě toho, myslíme si, že zvednout sazby ještě jednou tento
rok je taktické rozhodnutí – pokud se ukáže, že inflační
očekávání jsou skutečně ohroženy, nebude ČNB obviněna
z toho, že inflaci musí “honit“. Pokud se ale ukáže, že inflační
očekávání jsou OK, pak může sazby rychle znovu snížit
(konec-konců, v modelu je snížená perzistence měnové
politiky = vyšší flexibilita MP). Když k tomu připočteme vyšší cíl
(od poloviny roku na horizontu MP), pak se mírný růst sazeb
letos nezdá být nepravděpodobný.
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Posledním faktorem pro námi očekávaný nejbližší pohyb sazeb
(+25 bps. koncem 2. a počátkem 3. čtvrtletí) a současně
mocným důvodem, proč sazby v březnu zůstanou bez změny
jsou (slovy M.Singera) „hodnoty, na kterých kurs koruny dnes
je“. Od posledního zasedání byla koruna v průměru cca o 2,5
procenta silnější než co předpokládáme, že byla vstupní
hodnota prognózy ČNB, a působila tak protiinflačně. Tento vliv
je zejména vypuklý u cen ropy (které jsou nad 100 dolary za
barel), zrcadlí se i v únorové inflaci (kde služby meziměsíčně
zrychlily, zboží naopak zpomalilo).
Není možné s jistotou určit, co za dramatickým posílením
koruny od podzimu loňského a zejména od počátku letošního
roku stálo, a tudíž je obtížné předjímat, co způsobí obrat. Co
ale může být spouštěčem očekávání korekce na koruně jsou
dolar (odraz od dna? Intervence?), možné problémy v regionu
(Rumunsko?), vyšší dividendy z titulu problému financování
zahraničních firem, možné zpomalení v EU a přenos do ČR.
V každém případě však vzhledem k tomu, že koruna bez
velkých změn v makro výhledu posílila vůči EUR od počátku
roku o cca 5%, neměla by být její korekce překvapivá.
Poslední dny minulého týdne skutečně přinesly její oslabení
k 25.50 poté, co na veřejnost pronikly zprávy o tom, že MF ČR
a ČNB jednají o možnostech, jak zabránit dalšímu posilování
koruny (nevydáváním eurobondů, zmrazováním případných
privatizačních příjmů). Toto oslabení ale bude muset být
setrvalejší aby vlilo jestřábí krev do Bankovní rady. Na příštím
zasedání se tak žádná změna sazeb konat nebude.
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Epilog aneb defilé bankéřů
(12/3/08) M.Hampl už vidí situaci jasněji, než před
posledním zasedáním. Mlha se rozestoupila (nejspíš ji
rozfoukal inflační vítr v lednu a únoru) a p.Hampl se
rozhodnul, že v základním táboře už být nechce a na
sestup je ještě brzy : „Kdybyste se mě zeptali zda bych
dnes hlasoval za růst sazeb, pak bych řekl, že ano“.
Korunu sice bere jako že ano, pomáhá, ale nestačí to.
„Ekonomika se hýbe velice rychle, je v kritických
otáčkách. Zdá se mi, že zprávy ze zahraničí, společně
s tím, co děje s korunou, nestačí na to, aby překonaly můj
pocit, že domácí ekonomika tvoří dodatečné poptávkové
tlaky“ (Bloomberg). Zatím se tak jedná o jediný jasný
jestřábí hlas.
(12/3/08) M.Singer je „překvapen inflačními čísly, a to i
v oblastech, kde je na to překvapení citlivý.“ Koruna ale
stále zůstává na hodnotách, „které nepochybně mají velký
vliv na měnové podmínky, působí velmi restriktivně. Kurs
koruny ekonomiku trochu přibrzdí, to se zdá, že by mohl,
ale to je zatím vše. Také ta ekonomika je nad vrcholem
svých možností, takže nějaké ochlazení může být i tímhle
směrem.“(Reuters).
Advokát
flexibilního
přístupu
k měnové politice tak zůstává tajemný jako vždy –
očekávané oslabení koruny v něm ale v budoucnu podle
nás probudí jestřába.
(26/2/08) P.Řežábek evidentně (jako my) do jisté míry
nesouhlasí s hlavním scénářem ČNB, když říká, že „je
(pro něj) relativně málo pravděpodobné, že by mělo dojít
v tak krátkém období k až tak výraznému poklesu sazeb“.
Zdůvodnění toho, proč by se sazby teď měnit neměly, mi
přijde ale trošku zvláštní : „já bych preferoval spíše na
nějakou dobu stabilitu, protože zvyšování sazeb
v loňském roce bylo několik a v letošním roce na
únorovém zasedání také.“ Přiznává, že pohyb sazeb
může být „na obě strany“. Z toho mi plyne jediné – nyní
bez změny, příště s oslabením koruny hike, setrvalé
posilování koruny pod 25 CZK=cut.
25.3.2008

