
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,465 27,47 27,38 0,16 -0,83

USA USD 25,568 25,60 25,39 -0,23 16,87
V. Británie GBP 38,523 38,51 38,02 0,97 9,71
Švýcarsko CHF 26,590 26,79 26,44 -0,58 15,79

Turecko TRY 9,421 9,38 9,56 -1,24 -3,62
Polsko PLN 6,863 6,88 6,84 -0,68 4,67

Maďarsko 100HUF 9,148 9,20 9,10 -0,77 1,95
Chorvatsko HRK 3,625 3,62 3,64 0,11 0,44

Rumunsko RON 6,203 6,21 6,16 0,39 -0,94
Rusko 100RUB 48,296 48,36 47,09 1,17 -7,30

Ukrajina UAH 1,133 1,13 1,15 0,08 -33,11
EUR/USD 1,072 1,08 1,07 -0,15 -15,41
JPY/USD 119,620 119,78 119,32 -0,03 10,62

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,38 0,47

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,03pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,69 1,80 1,80 1,74 1,72 1,71
6M změna 0,00pb -0,30pb -0,30pb -0,36pb -0,43pb -0,49pb 

PL 1,63 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,49pb -0,47pb -0,39pb -0,33pb -0,31pb -0,28pb 

EUR -0,08 -0,09 -0,03 0,00 0,07 0,18

6M změna -0,10pb -0,09pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,69 0,97

1D změna -1,26 -0,63 -0,12 1,13 -0,47 -0,38 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,70
6M změna 9,82 32,01 22,59 31,67 6,81 -3,17 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,21 0,27 0,32 0,27 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,66 1,69 1,65 CZ 0,26 0,32 0,38 0,44 0,55 0,70

PL 1,65 1,59 1,59 1,65 1,62 HU 1,77 1,85 2,14 2,46 2,77 2,92
EUR 0,01 0,01 0,00 0,07 0,08 0,19 PL 1,64 1,81 1,97 2,08 2,21 2,37

EUR 0,09 0,10 0,21 0,33 0,47 0,65

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

Člen pracovního týmu Euroskupiny, T. Wieser, dnes řekl, že 
Řecko nepředstaví nový seznam reforem na 
pátečním zasedání Euroskupiny, jak se doufalo. Podle 
předpovědí představitelů EU, Řecko nejspíš nedojde k dohodě 
s věřiteli před 30. červnem, kdy má vypršet prodloužení řecké 
finanční pomoci. Již včera řecký ministr financí Y. Varoufakis 
řekl, že Řecko dospěje k dohodě s věřiteli, ale to neznamená, 
že k ní dojde již na nejbližším zasedání Euroskupiny, které je 
naplánované na pátek. Připomeňme, že Řecko v únoru přislíbilo 
představit nový seznam reforem do konce dubna, aby mohlo 
uvolnit zbývajících 7,2 mld. eur. Varoufakis včera ještě dodal, 
že již jsou znát jasné znaky „konvergence“ v dohodě s věřiteli.

Euro-dolar dnes dotahoval k EUR/USD 1,08. Odpoledne se 
nachází u EUR/USD 1,072. 

Polský zlotý v průběhu dnešního dne oslaboval až k EUR/PLN 
4,00, u které se drží i odpoledne. Vzhledem k výraznému 
apreciačnímu trendu, který provázel všechny regionální měny 
od začátku roku, upravila RBI svoji prognózu na červnový kurz 
zlotého na EUR/PLN 4,05. Pro druhou polovinu roku 2015 
čeká i nadále RBI oslabení zlotého k EUR/PLN 4,15.

Maďarský forint dnes také oslabil a odpoledne kolísá kolem 
EUR/HUF 300. RBI v případě Maďarské národní banky čeká 
další snížení sazeb až na 1,5 %.

Česká koruna je dnes bez většího pohybu u EUR/CZK 27,42. 

Ropa Brent dnes zlevnila o zhruba dolar k 59 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:45
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