
Aktuál max min %1D %6M 1D 1T 1M 3M 6M 1R
Eurozóna EUR 27.47 27.48 27.43 0.03 5.88 CZ trh BID 0.01 0.02 0.03 0.05 0.10 0.22

USA USD 20.204 20.243 20.168 -0.12 1.68 PRIBOR 0.15 0.17 0.28 0.38 0.48 0.60
Maďarsko 100HUF 9.15 9.16 9.11 0.13 2.90 HU trh BID 1.80 2.30 2.10 2.00 2.06 2.26

Polsko PLN 0.152 0.152 0.152 0.00 8.71 BUBOR 2.26 2.98 3.00 2.99 2.95 2.89
USD/EUR 1.359 1.360 1.357 0.15 4.04 PL trh BID 2.15 2.30 2.34 2.41 2.54 2.76

WIBOR 2.58 2.59 2.61 2.70 2.72 2.75
EUR trh BID 0.10 0.12 0.10 0.19 0.33 0.46

EURIBOR 0.14 0.17 0.20 0.28 0.38 0.55

PX DAX DJ EUR Nikkei Dow Jones RTS USD trh BID 0.08 0.11 0.19 0.28 0.54 0.69
1D změna 0.83 -0.09 -0.01 1.94 0.64 0.15 LIBOR 0.09 0.12 0.16 0.24 0.35 0.59
6M změna 10.78 15.65 16.29 9.47 6.46 3.29 Sazby "trh" jsou aktuální nákupní sazby na mezibankovním trhu. Sazby "…BOR" jsou fixingy za předchozí den
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RANNÍ NADHOZ z finan čního trhu 9.1.2014

Kurzy české koruny a klíčové parity Peněžní trh - úrokové sazby vybraných měn

Hodnota "Aktuál" je aktuální kurz na mezibankovním trhu. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců. 

Smršť dat v ČR: inflace bude nejsledovanější - trh čeká, co s cenami udělala koruna. Koruna se projevila především v cenách PH na čerpacích stanicích. Pouze
výraznější zrychlení inflace nad 1,3% by indikovalo výraznější průsak slabé koruny do cen, - v takovém případě by teoreticky měla koruna reagovat posílením.  
Dnes vyjde i česká průmyslová výroba - nesmíme se nechat vystrašit případným meziměsíčním poklesem - trend je pořád nahoru, meziročně si průmysl minimálně udrží dosavadní tempo - trh čeká dokonce 
zrychlení na 3,8 % r/r.

Německo: tovární objednávky listopad: +2,2 % m/m (čekal se růst o 1,5 % m/m po poklesu o 2,1 % v říjnu)
USA: ADP report z trhu práce za prosinec: 238 tis. nových prac. míst (čekalo se jen 200 tis., nejoptimističtější odhad 240 tis.)
Záznam ze zasedání FEDu: poodhalil uvažování Fedu; kromě informace, že většina členů Fedu se ohradila proti změně limitu pro míru nezaměstnanosti (6,5%), při které je Fed připraven začít zvyšovat 
sazby, a že Fed bude pečlivě analyzovat další kvantitativní ukazatele z trhu práce, zápis nepřinesl nic nového; platí tedy, že nákupy budou redukovány po 10 mld. USD každé zasedání a že Fed zahájí nový 
cyklus zvyšování sazeb nejdříve na konci 2015. RBI si ale myslí, že příznivý vývoj ekonomiky (hlavně trhu práce) přiměje Fed zrychlit redukci nákupů ve 2H 2014 a sazby začít zvyšovat o něco dříve.
Zpráva, že velké světové finanční instituce nevěří  v emerging markets, když Fed zahajuje exit strategy, není žádným překvapením. Ale to neznamená, že s tím souhlasíme. CEE trhy mají potenciál růst - je 
vhodné mezi emerging markets (jsme-li vůbec ještě v této skupině...) pečlivě rozlišovat.

9:00 ČR: průmyslová výroba listopad: čekáme 3,5 % r/r, trh 3,8 % r/r po 3,5 % r/r v říjnu, CPI: spolu s trhem čekáme: +0,3 % m/m a +1,3 % r/r, nezaměstnanost prosinec: čekáme sezóní růst na 8,1 % (trh 8,2 
%) z 7,7 %,
11:00 eurozóna: spotřebitelská důvěra,
11:00 Německo: průmysl listopad: čeká se +1,5 % m/m po -1,2 % m/m v říjnu
13:45 ECB: čeká se stabilita refi sazby na 0,25 % - zajímavější budou komentáře po zasedání

PÁ: ČR: maloobchod, USA report z trhu práce

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto sdělení jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s.. Toto sdělení nepředstavuje nabídku nákupu nebo 
prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto sdělení s 
nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto 
sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů 
obsažených v tomto sdělení. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní 
osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních 
doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclosure, viz http://www.rb.cz/treasury/analyzy/discloser/


