
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,375 27,47 27,34 -0,38 -0,45

USA USD 25,091 25,50 25,01 -1,60 17,02
V. Británie GBP 37,410 37,95 37,34 -1,25 6,42
Švýcarsko CHF 25,919 26,03 25,79 -0,46 13,82

Turecko TRY 9,806 9,78 9,90 -0,49 2,26
Polsko PLN 6,642 6,65 6,62 -0,26 0,70

Maďarsko 100HUF 8,984 9,07 8,96 -0,65 1,34
Chorvatsko HRK 3,582 3,57 3,62 -0,42 -0,69

Rumunsko RON 6,190 6,20 6,15 -0,16 -0,91
Rusko 100RUB 42,519 43,05 42,35 0,36 -24,29

Ukrajina UAH 1,106 1,10 1,19 -6,37 -34,31
EUR/USD 1,093 1,09 1,08 1,01 -14,48
JPY/USD 119,770 120,17 119,69 -0,22 9,87

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,23 0,31 0,39 0,48

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,04pb -0,02pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,13

HU 1,29 2,04 2,05 1,97 1,96 1,94
6M změna -0,08pb 0,01pb -0,05pb -0,12pb -0,19pb -0,26pb 

PL 1,63 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,97pb -0,93pb -0,84pb -0,71pb -0,69pb -0,65pb 

EUR -0,06 -0,06 -0,01 0,02 0,09 0,21

6M změna -0,08pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,57 0,65 0,70 0,83 0,90 1,08

1D změna -0,00 -1,25 -0,78 0,99 0,94 0,04 USD 0,20 0,29 0,55 0,25 0,65 1,19
6M změna 6,89 23,05 13,96 22,19 5,33 -27,48 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,23 0,21 0,35 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,80 1,82 1,79 CZ 0,27 0,34 0,45 0,55 0,66 0,87

PL 1,64 1,62 1,63 1,66 1,63 HU 1,97 1,98 2,24 2,54 2,88 2,94
EUR 0,03 0,02 0,02 0,11 0,11 0,23 PL 1,64 1,77 1,89 2,02 2,12 2,30

EUR 0,11 0,14 0,26 0,38 0,56 0,75

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

„Pro cenu ropy bude těžké se vrátit k 100 – 120 
USD/barel v blízké době“ uvedl na včerejší konferenci v Riyadh 
guvernér OPECu M. al-Madi.  Ropný ministr Saudské Arábie zase na 
konferenci uvedl, že Saudská Arábie se v 2015 přibližuje k své 
rekordní těžbě zhruba 10 mil. barelů denně a nehodlá udělat stejnou 
chybu ako v 80. letech, kdy snížila produkci kvůli poklesu cen (jen 
v únoru 2015 vytěžila SA 9,85 mil. b/d podle odhadů Bloombergu). 
Pokud největší exportér ropy bude i nadále těžit rekordní rychlostí, 
mohlo by to vést k přesvědčení, že přebytek nabídky ropy přetrvá ještě 
nějakou dobu a následně se odrazí v nízké ceně. 
Cena ropy Brent se dnes nachází u 54 USD za barel. Cena WTI u 46 
USD/barel.

Podle slov řeckého premiéra A. Tsiprase by dnešní odpolední setkání 
s německou kancléřkou A. Merklovou mělo „zlepšit bilaterální vztahy 
mezi oběma zeměmi“.  Německo i Řecko trvají na tom, aby Řecko 
v eurozóně zůstalo, přesto ale možnost řeckého vystoupení stále 
existuje. Prezident St.Louis Fedu, J. Bullard, dnes pro CNBC uvedl, že 
vystoupení Řecka z EU (Grexit) by v současné době bylo víc 
zvládnutelné než před pár lety, jelikož nejhorší část ekonomické krize 
eurozóny je za námi. 

Dnes bude zveřejněn i index spotřebitelské důvěry v eurozóně za 
březen. Trh čeká mírné zlepšení na -6,0 bodu z předchozích -6,7 b.

Prezidentka Clevelandského Fedu, L. Mester, dnes pro Bloomberg 
řekla, že americká ekonomika posiluje a zvednutí sazeb v červnu je 
možné. Dolar dnes mírně oslabil a dostal se k EUR/USD 1,09.

Česká koruna dnes mírně posílila k EUR/CZK 27,35. Výnosy 
českých dluhopisů se pořád drží u historických minim. (viz. graf, zdroj: 
MacroBond)
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