
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,675 27,75 27,64 -0,05 0,78

USA USD 21,846 21,96 21,82 0,15 10,04
V. Británie GBP 35,014 35,18 34,92 0,00 4,92
Švýcarsko CHF 22,935 23,01 22,89 -0,10 1,84
Turecko TRY 9,774 9,75 9,82 0,55 5,13
Polsko PLN 6,542 6,57 6,53 -0,20 0,12

Maďarsko 100HUF 9,002 9,04 8,97 -0,46 1,49
Chorvatsko HRK 3,608 3,60 3,63 -0,06 0,03
Rumunsko RON 6,256 6,27 6,24 -0,19 1,39

Rusko 100RUB 52,559 52,94 52,32 -1,02 -4,60
Ukrajina UAH 1,685 1,69 1,70 -0,47 -2,76

EUR/USD 1,267 1,27 1,26 0,15 -8,42
JPY/USD 107,710 107,72 107,08 0,53 5,44

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,69 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,82pb -0,50pb -0,50pb -0,55pb -0,58pb -0,63pb 
PL 2,13 2,09 2,04 1,99 1,98 1,97

6M změna -0,47pb -0,51pb -0,58pb -0,73pb -0,76pb -0,82pb 
EUR 0,02 -0,01 0,01 0,08 0,19 0,34

6M změna -0,31pb -0,25pb -0,26pb -0,26pb -0,26pb -0,28pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,68 0,81 1,12

1D změna 0,16 0,32 0,29 -0,37 -0,92 -0,85 USD 0,22 0,23 0,25 0,32 0,42 0,61
6M změna -4,97 -4,61 -4,13 4,92 0,61 -7,22 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,32 0,33 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,14 2,15 2,17 2,18 2,19 CZ 0,33 0,49 0,65 0,84 1,16 1,58
PL 1,58 1,54 1,54 1,58 1,53 HU 2,16 2,37 2,70 3,07 3,49 3,62

EUR 0,13 0,12 0,11 0,22 0,23 0,44 PL 1,70 1,80 1,97 2,18 2,44 2,65
EUR 0,22 0,31 0,50 0,76 1,14 1,55

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

Pozitivní překvapení dnes dorazilo výjimečně z Evropy a o to větší je 
to radost, neboť data z Evropy v poslední době spíše vzbuzovala 
skepsi. Index nákupních manažerů z průmyslu eurozóny 
v říjnu nečekaně vzrostl z 50,3 b. na 50,7 bodu. Čekal se 
přitom pokles do pásma kontrakce 49,9.
Německý index PMI vzrostl na slušných 51,8 b. z předchozích 49,9 
b., když se čekalo 49,5 b. Strašákem eurozóny dle indexu PMI 
zůstala Francie, kde došlo k poklesu indexu na 47,3 bodu 
z předchozích 48,8 b., když se čekal pokles na 48,5 b.

Euro proti dolaru po zveřejnění dat posílilo na EUR/USD 1,267 
z ranní úrovně EUR/USD 1,264.

Česká koruna paradoxně i přes dobrá data z eurozóny vůči euru 
oslabila na EUR/CZK 27,75 (pro korunu jsou obyčejně dobré zprávy 
z eurozóny kvůli silným vazbám pozitivní), ale později posílila na 
EUR/CZK 27,64. 

Na lepší data z evropského průmyslu reagovaly pozitivně i akciové 
trhy, naopak německé dluhopisy mírně ztratily na ceně a spread 
českých vůči německým dluhopisům na desetiletém segmentu klesl na 
pouhých 0,09 procentního bodu.

Množící se obavy z horšího budoucího ekonomického vývoje 
především v Evropě, se zrcadlily i v rozhodování Bank of England, 
která včera vydala zápis z minulého zasedání, jenž ukázal nižší 
ochotu ke zvyšování úrokových sazeb.

Dnešek přinese také zveřejnění výsledku indexu nákupních manažerů 
PMI v USA. I zde se čeká mírný pokles ovšem na hodnoty poblíž 
57,0 bodu, což je jiný příběh, který indikuje slušnou expanzi.

Do obchodování samozřejmě v těchto dnech silně promlouvá 
zveřejňování firemních výsledků a to se prozatím vyvíjí příznivě.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:26
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