
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 25,920 25,93 25,76 0,37 0,43

USA USD 19,182 19,20 19,02 0,36 -5,11
V. Británie GBP 30,803 30,79 30,30 0,62 0,86
Švýcarsko CHF 21,038 21,07 20,88 0,43 -0,77
Turecko TRY 9,634 9,62 9,70 -0,04 -13,18  
Polsko PLN 6,133 6,14 6,08 0,46 -0,66

Maďarsko 100HUF 8,668 8,68 8,59 0,45 2,14
Chorvatsko HRK 3,403 3,39 3,42 0,32 0,12
Rumunsko RON 5,807 5,81 5,75 0,33 -0,70

Rusko 100RUB 60,239 60,27 59,56 0,54 -7,65
Ukrajina UAH 2,347 2,33 2,36 0,23 -5,66

EUR/USD 1,351 1,36 1,35 -0,07 5,74
JPY/USD 98,820 99,36 98,77 -0,48 4,65

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,17 0,20 0,31 0,45 0,57 0,73

6M změna -0,01pb -0,03pb 0,00pb -0,02pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,02 0,03 0,05 0,13 0,19 0,35

HU 3,00 3,76 3,79 3,75 3,74 3,65
6M změna -2,00pb -1,24pb -1,21pb -1,15pb -1,10pb -1,08pb 

PL 2,57 2,58 2,60 2,67 2,71 2,76
6M změna -0,82pb -0,80pb -0,79pb -0,72pb -0,69pb -0,64pb 

EUR 0,08 0,10 0,13 0,22 0,34 0,54

6M změna 0,01pb 0,02pb 0,01pb 0,01pb 0,00pb -0,01pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,49 0,58 0,58 0,85 0,88

1D změna -0,20 -0,50 -0,38 -0,16 -1,19 -0,66 6M změna 0,00pb -0,01pb 0,08pb -0,10pb 0,24pb -0,04pb 
6M změna -0,39 10,83 11,62 18,00 6,37 0,50 USD 0,11 0,14 0,18 0,25 0,37 0,64

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,46 0,46 0,50 0,57 0,57 0,95 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,31 3,35 3,47 3,29 3,40 CZ 0,47 0,96 1,43 1,82 2,19 2,61
PL 2,78 2,86 2,99 2,83 2,97 HU 3,60 4,01 4,42 4,81 5,26 5,24

EUR 0,30 0,35 0,40 0,43 0,50 0,91 PL 2,85 3,41 3,76 3,99 4,17 4,24
EUR 0,43 0,83 1,36 1,79 2,25 2,67

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %
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Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je denní 
% změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou aktuální 
hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Koruna dnes oslabila na EUR/CZK 25,92 z ranní 
otevírací hodnoty EUR/CZK 25,76.

Hlavní událostí dne byla publikace PMI indexů v eurozóně 
za září. Indexy ve zpracovatelském průmyslu mírně poklesly, ale 
udržely se v pásmu expanze nad 50 b. (s výjimkou francouzského 
PMI indexu). Německé PMI poklesl na 51,3 b. ze srpnových 51,8 b. 
a PMI v eurozóně poklesl na 51,1 b. z 51,4 b. Trochu starosti dělá 
Francie, kde se PMI index ve zpracovatelském průmyslu stále 
nepřehoupl nad 50 b., dokonce v září poklesl na 49,5 b. ze 49,7 b. 
Nicméně poklesy indexů ve zpracovatelském průmyslu 
vykompenzovaly indexy ve službách, které vzrostly nad očekávání –
v Německu na 54,4 b. a v eurozóně na 52,1 b. Kompozitní indexy 
se tak zvýšily a zůstávají nad 50 b. jak v případě Německa a 
eurozóny, tak i Francie. Z hlediska ekonomického výhledu to 
znamená, že ekonomické oživení v eurozóně pokračuje i ve třetím 
čtvrtletí, byť možná mírnějším tempem, než ve druhém čtvrtletí, na 
což již ukazují tvrdá data např. průmyslová výroba.

Zítra bude publikován ještě německý index 
podnikatelského klimatu Ifo. Čeká se další zlepšení na 108,2 
b. ze 107,5 b., a tedy pokračování ekonomického oživení. RBI čeká 
107,8 b.

Hlavní českou událostí týdne bude čtvrteční zasedání 
ČNB. Přímé devizové intervence za současné situace obnovení růstu 
HDP nečekáme, ale situace v radě ČNB je stále na hraně, a tedy je 
zcela vyloučit nemůžeme. ČNB by mohla trápit decelerující inflace.

Německé parlamentní volby s přehledem vyhrála 
CDU/CSU kancléřky Merkelové se ziskem 41,5 % a jen těsně ji 
unikla nadpoloviční většina křesel v Bundestagu. Druzí s velkým 
odstupem skončili Sociální demokraté a do Bundestagu se ještě 
dostali Zelení a Die Linke. Hlavním poraženým německých voleb byli 
Liberálové, kteří poprvé od 2. světové války neusednou 
v Bundestagu. A. Merkelová si tak musí hledat jiného koaličního 
partnera. Jako nejpravděpodobnějším řešením se jeví velká koalice 
s SPD. Od té lze čekat pokračování současného kurzu v eurozóně, 
možná dojde k mírnému zjemnění přístupu vůči státům jižního křídla 
eurozóny.
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