
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,785 27,79 27,62 0,32 1,26

USA USD 23,505 23,51 23,23 1,10 16,45
V. Británie GBP 35,532 35,52 35,19 0,61 2,82
Švýcarsko CHF 23,136 23,14 22,99 0,36 2,39
Turecko TRY 10,092 10,00 10,13 1,01 6,08
Polsko PLN 6,445 6,45 6,39 0,25 -2,70

Maďarsko 100HUF 8,694 8,71 8,60 0,24 -1,74
Chorvatsko HRK 3,624 3,60 3,63 0,42 0,58
Rumunsko RON 6,178 6,18 6,13 0,34 -0,56

Rusko 100RUB 37,080 37,55 36,25 0,29 -37,25
Ukrajina UAH 1,502 1,49 1,51 0,85 -13,08

EUR/USD 1,183 1,19 1,18 -0,47 -13,05
JPY/USD 119,400 119,54 118,35 0,84 17,79

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna #VALUE! 0,00pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,35 2,07 2,10 2,10 2,13 2,15

6M změna #VALUE! -0,22pb -0,20pb -0,21pb -0,22pb -0,27pb 
PL 1,95 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna #VALUE! -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,69pb 
EUR Paused at 14:48:13-0,03 0,02 0,07 0,17 0,32

6M změna #VALUE! -0,08pb -0,08pb -0,13pb -0,14pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,74 0,85 1,10

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD Paused at 14:48:130,30 0,40 0,50 0,60 0,89
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,32 0,43 0,51 0,62 0,81 1,10
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 2,13 2,38 2,68 3,08 3,20

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,70 1,72 1,83 1,95 2,10 2,34
EUR 0,17 0,21 0,35 0,49 0,72 0,99

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

A je to tady: inflace v eurozóně klesla v prosinci pod nulu. Výsledek je 
dokonce o desetinku nižší než odhad trhu (-0,2% meziročně vs. -0,1%). Za 
poklesem inflace na min od září 2009 stojí čistě ceny energií. Naopak 
jádrová inflace se vrátila z listopadových 0,7% na 0,8% meziročně. Po 
zveřejnění čísla výnosy německých bundů přestaly klesat (před zveřejněním 
se 10letý výnos dostal pod 0,45%) a euro už dál neoslabovalo. USD ale má 
v horizontu měsíců sílu dál posilovat - v prosinci 2015 na 1,10 podle 
prognózy RBI.
Ceny ropy Brent, která se dnes brzy ráno dostala až pod 49,50 USD za 
barel, a nezdá se, že by v nejbližších měsících výrazně zdražila, zvyšuje 
riziko, že inflace v eurozóně zůstane několik měsíců v záporných hodnotách. 
Technicky to znamená, že Eurozóna je na začátku deflace. Nízké ceny ropy 
zlevňují výrobní náklady v mnoha průmyslových oborech a domácnostem 
šetří výdaje na pohonné hmoty. Nicméně závazek Evropské centrální banky 
držet inflaci u 2 procent a vrátit velikost vlastní bilance zpátky na úrovně z 
roku 2012, přitlačí samu centrální banku k přitvrzení - rozšíření nákupu aktiv 
na další skupiny a dost možná i na státní dluhopisy. ECB zasedá 22.ledna a 
trh už teď spekuluje, co vše se stane. Že se něco stane je jasné - nejasný je 
rozměr.
Nízká inflace v eurozóně začíná vážně trápit i Českou národní banku. To si 
devizový trh moc dobře uvědomuje a proto koruna dnes po zveřejnění 
záporné inflace v EMU oslabila přes 27,76 za euro. Nemyslíme si, že by se 
ČNB hrnula do akce. Pravděpodobnější je scénář samovolného oslabení 
koruny, pokud ínflace i v ČR zamíří zpátky k nule nebo dokonce pod ní. 
Dnes byla zveřejněna listopadová obchodní bilance ČR. Přebytek 
ve výši 13,1 mld Kč byl jen zanedbatelně nižší, než kolik jsme čekali my i trh 
(národní metodika beroucí v úvahu změnu vlastnictví). Rostoucí srovnávací 
základna z konce minulého roku a chybějící dva pracovní dny snížily 
meziroční tempa růstu exportu na 3,6 % a importu na 3,1 %. Fakticky jde o 
pozitivní údaje, které by neměly  výrazněji překvapit. Na českou obchodní 
bilanci navíc čím dál tím více pozitivně dopadá pokračující propad cen ropy. 
V listopadu činil deficit v obchodě s ropou a zemním plynem 11,7 mld Kč 
(přeshraniční metodika), což je meziroční zlepšení o 2,4 mld Kč. Dovoz ropy 
byl v listopadu meziročně výš o 50,2 %, ale přepočteno na peníze činil tento 
nárůst citelně nižších 42,2 %. (Takto vysoké nárůsty pozorujeme již od října a 
zřejmě souvisí s růstem zásob). Od ledna do listopadu činí kumulovaný 
přebytek zahraničního obchodu 159,7 mld Kč. Data sice mohou být 
revidována, ale už v listopadu tedy zahraniční obchod přesáhl náš celoroční 
odhad 149 mld Kč. V příštím roce čekáme další mírné zvýšení přebytku na 
185 mld Kč. (autor: Michal Brožka)
Dnes ve 20h bude zveřejněn zápis z jednání Fedu. V zápise Fedu se 
budou hledat zmínky o načasování a razanci blížícího se růstu sazeb v USA 
(RBI čeká první hike na přelomu 1Q-2Q'15'- do června by sazba měla vzrůst 
na 1%).
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