
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k  8. 3. 2023

2022 2023e 2024e

Svět 3,4 % 2,3 % 2,9 %

Eurozóna 3,5 % 0,5 % 1,2 %

USA 2,1 % 0,9 % 1,1 %

Čína 3,0 % 5,3 % 5,0 %

Rakousko 5,1 % 0,2 % 1,3 %

Německo 1,8 % 0,0 % 1,2 %

Česká republika 2,5 % 0,0 % 2,6 %

Maďarsko 4,8 % 0,1 % 2,9 %

Slovensko 1,7 % 0,8 % 2,7 %

2022 2023e 2024e

Eurozóna 8,4 % 5,6 % 2,5 %

USA 8,0 % 4,1 % 2,6 %

Rakousko 8,5 % 6,1 % 2,5 %

Německo 8,6 % 6,2 % 2,6 %

Česká republika 15,1 % 10,0 % 3,4 %

Maďarsko 14,5 % 17,4 % 4,9 %

Slovensko 12,7 % 10,7 % 4,2 %

2022 2023e 2024e

Eurozóna 6,7 % 6,9 % 6,9 %

USA 3,6 % 4,0 % 4,6 %

Rakousko 4,8 % 5,0 % 5,0 %

Německo 5,3 % 5,5 % 5,3 %

Česká republika 2,4 % 3,3 % 3,3 %

Maďarsko 3,7 % 4,2 % 4,0 %

Slovensko 6,2 % 6,3 % 6,1 %

Zdroj: Bloomberg weighted av erage 8.3.2023; e = estimated/odhad 

Tato prognóza není spolehliv ým indikátorem pro budoucí v ýv oj hodnot.

Směnný kurz VI.23 IX. 23 XII. 23 III. 24

EUR/USD 1,10 1,12 1,14 1,16

EUR/CHF 1,02 1,03 1,04 1,05

EUR/CZK 23,80 24,00 24,20 24,50

EUR/HUF 400,00 400,00 410,00 420,00

*Prognózy  Oberbank 

Tato prognóza není spolehliv ým indikátorem pro budoucí v ýv oj hodnot.

Ekonomika

Hospodářské prognózy

Měny

Hospodářský růst

Vývoj inflace

Míra nezaměstnanosti

Prognózy*  

Eurozóna:

Evropské hospodářství se vyhne recesi. Míra
nezaměstnanosti podstatně nestoupne a
spotřeba oslabí, pokud vůbec, jen lehce. Míra
inflace se bude vzhledem ke klesajícím
nákladům na energie snižovat, ale jádrová
inflace setrvá za těchto okolností ještě mnoho
měsíců na vysoké úrovni.

USA:

Trh práce zůstává překvapivě robustní a již
neočekáváme recesi, která v minulosti
obvykle následovala po cyklu zvyšování
úrokových sazeb v USA. Inflace bude klesat
o něco rychleji než v eurozóně.

CEE:

Riziko zemí CEE v souvislosti s válkou na
Ukrajině trochu opadne; exportně
orientované ekonomiky budou v tomto roce
stagnovat. Pro Maďarsko je důležité téma
uvolnění prostředků z fondů EU. Inflace v
regionu bude nadále vyšší než v eurozóně.

Měny:
Euro bude mít tendenci zotavovat se oproti
americkému dolaru, podpořeno restriktivním
kurzem ECB, musí se ale počítat se
zvýšenou volatilitou. Ke švýcarskému franku
by mělo euro mírně posílit. Pro aktuálně
velmi silnou českou korunu vidíme potenciál
oslabení. Velké kurzové ztráty svých měn ale
Švýcarská a Česká národní banka nedopustí.
Maďarský forint bude silně kolísat,
dlouhodobý vzestupný trend u EUR/HUF
bude přitom pokračovat.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Tyto podklady slouží výhradně pro aktuální informaci a zakládají se na vědomostech osob pověřených jejich vypracováním v 
okamžiku vzniku dokumentu. Tyto podklady nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji zde uváděných aktiv, popř. 
(bankovních) produktů. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za obecné doporučení. Ačkoliv námi 
využívané zdroje považujeme za spolehlivé, nepřebíráme odpovědnost za úplnost a správnost zde uváděných informací. Zejména 
si výslovně vyhrazujeme možnost omylu v případě číselných údajů. 

 

Stav k  8. 3. 2023

Eurozóna VI.23 IX. 23 XII. 23 III. 24

Základní úroková sazba 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 %

3-M Euribor 4,30 % 4,20 % 4,20 % 4,10 %

Swap 10 let 3,30 % 3,10 % 3,00 % 2,80 %

USA VI.23 IX. 23 XII. 23 III. 24

Základní úroková sazba** 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,25 %

3-M Libor 5,40 % 5,30 % 5,20 % 5,00 %

Swap 10 let 4,00 % 3,90 % 3,70 % 3,50 %

Česká republika VI.23 IX. 23 XII. 23 III. 24

Základní úroková sazba 7,00 % 7,00 % 6,50 % 6,00 %

3-M Pribor 7,20 % 7,10 % 6,60 % 6,10 %

Swap 5 let 5,20 % 5,00 % 4,80 % 4,50 %

Maďarsko VI.23 IX. 23 XII. 23 III. 24

Základní úroková sazba 13,00 % 13,00 % 12,00 % 11,00 %

3-M Bubor 14,00 % 13,00 % 12,00 % 11,00 %

Swap 5 let 9,00 % 8,00 % 7,50 % 7,00 %

* Prognózy  Oberbank   ** horní hranice cílov ého pásma

Tato prognóza není spolehliv ým indikátorem pro budoucí v ýv oj hodnot.

Hospodářské prognózy

Eurozóna:

Očekáváme od ECB tři další zvýšení úrokových sazeb 

celkově o 125 bazických bodů do poloviny roku 2023. 

Poté by mohla zůstat základní úroková sazba stabilní 

do prvního čtvrtletí 2024, než inflace výrazně poleví.

USA:

Základní úroková sazba stoupne podle našeho 

scénáře do června 2023 na 5,50 %. Na této úrovni by 

mohl Fed cyklus zvyšování úrokových sazeb ukončit. 

Od počátku roku 2024 očekáváme snižování úroků 

směrem k neutrální úrovni.

Česká republika:

Po posledním zvýšení základní úrokové sazby v 

červnu 2022 na 7,00 % je podle našeho názoru 

dosaženo maxima. Následovat budou snižování 

úrokových sazeb, jakmile inflace výrazně oslabí; to by 

mohlo být koncem roku 2023.

Maďarsko:

Maďarská národní banka bude zužovat široký úrokový 

koridor směrem dolů k základní úrokové sazbě, od 

konce roku 2023 očekáváme také snižování základní 

úrokové sazby. 

Prognózy*  

Prognózy*  

Prognózy*  

Prognózy*  

Úrokové sazby


