
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,720 27,75 27,65 0,22 1,06

USA USD 22,728 22,79 22,64 0,37 13,06
V. Británie GBP 35,351 35,46 35,26 0,55 2,58
Švýcarsko CHF 23,047 23,07 22,97 0,25 2,01
Turecko TRY 9,786 9,76 9,86 0,47 3,62
Polsko PLN 6,446 6,45 6,33 -0,34 -2,58

Maďarsko 100HUF 8,809 8,80 8,71 -0,03 -0,10
Chorvatsko HRK 3,618 3,61 3,64 0,25 0,03
Rumunsko RON 6,196 6,22 6,18 0,34 -0,91

Rusko 100RUB 40,660 42,13 38,94 -1,67 -30,74
Ukrajina UAH 1,454 1,45 1,46 -0,52 -14,40

EUR/USD 1,220 1,22 1,22 0,24 -10,65
JPY/USD 120,460 120,60 120,14 0,06 18,36

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,16 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,38 2,09 2,10 2,10 2,15 2,17

6M změna -0,45pb -0,21pb -0,20pb -0,24pb -0,20pb -0,26pb 
PL 2,09 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,54pb -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,70pb 
EUR -0,09 0,03 0,03 0,08 0,17 0,33

6M změna -0,11pb -0,01pb -0,07pb -0,13pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,70 0,75 0,88 1,17

1D změna -0,66 -1,04 -1,37 -0,50 0,13 -3,22 USD 0,18 0,18 0,20 0,25 0,33 0,58
6M změna -5,22 -0,93 -3,42 15,35 6,35 -42,33 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,32 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,08 2,04 2,06 2,13 2,06 CZ 0,32 0,45 0,57 0,70 0,92 1,25
PL 1,80 1,63 1,62 1,79 1,64 HUThe record could not be found 2,27 2,55 2,86 3,26 3,40

EUR 0,10 0,07 0,16 0,18 0,17 0,36 PL 1,78 1,82 1,95 2,08 2,21 2,45
EUR 0,18 0,23 0,38 0,55 0,84 1,19

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

Dnes zveřejněné údaje o důvěře firem a domácností v českou 

ekonomiku lze považovat za povánoční dárek. Důvěra 
podnikatelů v ekonomiku roste a nachází se na nejvyšší úrovni 
od února 2011. Domácnosti jsou na tom ještě lépe - vidí 
budoucnost stejně růžově jako v březnu 2007. 
CZK se pohybuje okolo 27,70 za euro, zatímco HUF a PLN 
nepatrně sílí. Aktivita na trhu je ale dost sváteční.
Trhy rozvíjejících se ekonomik po krátké pauze pokračují opět 
v poklesu. Ztrácí jak ruský rubl, tak turecká lira nebo čínský juan. 
Podle aktuálních zpráv se ruská ekonomika poprvé od října 2009 
dostala do mínusu (-0,5 % v meziročním srovnání po +0,5 % v 
říjnu 2014). I index nákupních manažerů signalizuje kontrakci 
ekonomiky (poklesl v prosinci pod 49 bodů). Naopak indonéská 
rupie posiluje v očekávání intervencí centrální banky ve 
prospěch měny. V Řecku akcie odepsaly cca 11 %, když 
současná vláda nezískala podporu v parlamentu. Otevřely se 
dveře k předčasným volbám. Pokles řeckých akcií stáhnul do 
mínusu i ostatní evropské indexy.
Cena lehké ropy Brent se drží od Vánoc mezi 54-57 dolary za 
barel. Tomu by podle hrubého odhadu měl odpovídat kurz 
ruského rublu vůči dolaru okolo 70 USD/RUB.  Předvánoční 
vyjádření ruského prezidenta, že stabilizace rublu je prioritou 
pro rok 2015, může působit jako psychologická podpora. Tvrdá 
ekonomická čísla, ale rublu zatím nepřejí. Uvidíme, s jakými 
kouzly přijde ruská administrativa.
Výhled na rok 2015: trh práce – po krůčkách k lepšímu. 

S ekonomikou se začíná oživovat i trh práce. Zatímco ve 2Q 
2014 za růstem zaměstnanosti stál především zpracovatelský 
průmysl a stavebnictví (bez zohlednění sezónnosti by ale na 
prvním místě bylo uvedeno zemědělství), ve 3Q to už byla 
veřejná správa, obchod, zaměděltsví a ostatní služby. Průmysl 
na podzim výrazněji nenabíral a stavebnictví dokonce 
propouštělo (vše po sezóním očištění). A protože růst 
ekonomiky čekáme v dalších čtvrtletích spíše pozvolný, 
pozvolné bude i oživení zaměstnanosti. V roce 2015 očekáváme 
pokles nezaměstnanosti k 7%. Na předkrizové úrovně pod 6% se 
ale jen tak nedostaneme. 
Helena Horská, 234 401 413, research@rb.cz,14:40

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI
obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno
s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. 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. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být
rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních
doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28
Praha 4.
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