
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,845 27,94 27,78 -0,13 1,33

USA USD 24,049 24,13 23,94 0,14 17,90
V. Británie GBP 36,457 36,46 36,25 0,23 5,09
Švýcarsko CHF 27,587 27,61 27,28 0,26 21,99
Turecko TRY 10,313 10,24 10,36 0,41 5,69
Polsko PLN 6,437 6,45 6,41 -0,36 -3,00

Maďarsko 100HUF 8,770 8,78 8,69 0,25 -1,79
Chorvatsko HRK 3,616 3,61 3,64 -0,25 0,36
Rumunsko RON 6,175 6,20 6,16 -0,27 -0,96

Rusko 100RUB 36,934 37,23 36,69 -0,55 -36,67
Ukrajina UAH 1,537 1,53 1,55 -0,28 -12,14

EUR/USD 1,160 1,16 1,16 -0,05 -13,85
JPY/USD 118,580 118,77 117,53 0,88 16,47

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,83 2,10 2,10 2,10 2,12 2,13

6M změna -0,42pb 0,00pb 0,00pb -0,03pb -0,07pb -0,12pb 
PL 2,03 2,03 2,04 2,02 2,01 2,00

6M změna -0,57pb -0,57pb -0,56pb -0,65pb -0,68pb -0,73pb 
EUR -0,08 -0,06 0,00 0,06 0,15 0,29

6M změna -0,12pb -0,12pb -0,10pb -0,15pb -0,17pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,75 0,85 1,08

1D změna 0,03 0,26 0,94 2,07 1,10 -0,23 USD 0,25 0,28 0,40 0,50 0,60 0,88
6M změna -0,17 4,85 0,97 13,62 2,50 -39,62 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,28 0,22 0,20 0,33 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,00 1,91 1,91 2,02 1,90 CZ 0,26 0,29 0,36 0,48 0,70 0,98
PL 1,69 1,51 1,50 1,71 1,52 HUThe record could not be found 2,04 2,21 2,46 2,78 2,91

EUR 0,03 0,04 0,08 0,11 0,11 0,26 PL 1,70 1,69 1,77 1,87 2,04 2,24
EUR 0,13 0,16 0,29 0,46 0,73 1,00

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 %

20.1.2015

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

Česká koruna dnes mírně posílila na EUR/CZK 27,80. EUR/USD se 
bez větších změn drží poblíž hladiny 1,160.

Německý ZEW index důvěry analytiků za leden vzrostl na 48,4 bodu 
z předchozí úrovně 34,9 bodu. To bylo více, než kolik čekala RBI (43,0 b.) 

a především trh (40,0 b.)

Ceny v německém průmyslu v prosinci meziměsíčně klesly o 0,7 % m/m, 

čekal se pokles o 0,4 % m/m. To představuje zrychlení meziročního 

propadu cen na - 1,7 % z předchozích -0,9 %.

Čínská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí rostla meziročním tempem 7,3 %, 
tedy stejně jako ve čtvrtletí třetím. Čekalo se mírné zpomalení na 7,2 %. Za 

celý rok růst Číny dosáhl 7,4 %, což bylo o desetinku méně, než kolik byl 

cíl vlády. To ovšem nelze brát jako špatnou zprávu. O tom, jak se čínská 

ekonomika vyvíjí na začátku roku, nám napoví zítřejší zveřejnění indexu 

nákupních manažerů za leden.  Tento index průmyslové aktivity se koncem 

roku 2014 propadl do pásma kontrakce na 49,6 bodu a nyní se čeká 

nepatrné snížení na 49,5 bodu.

Turecká centrální banka dnes nečekaně snížila klíčovou 
reposazbu na 7,75 % z předchozí úrovně 8,25 %. Centrální jako 

důvod poklesu zmínila pokles cen komodit. Ve prospěch uvolnění měnové 

politiky se vyjadřovali i vláda a president (parlamentní volby se konají již 

v červnu).

Po včerejším svátku dnes otevře americký trh. Jeho hlavním hybatelem 

zřejmě bude probíhající sezóna zveřejňování výsledků. Hráči, které jen 

trochu zajímá vývoj v Evropě, jsou už nyní duchem především na 

zasedání ECB, které se uskuteční ve čtvrtek. Trh počítá s tím, že 
bude spuštěn nákup vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou. Pro 

první oznámení se čeká nákup ve výši cca 500 mld. EUR, ale ve hře je více 

parametrů a podmínek tohoto programu. Odhadnout reakci trhu je proto 

tentokrát dosti komplikované. Důležité je uvědomit si, že trh nyní prakticky 

plně počítá s tím, že kvantitativní uvolňování po vzoru amerického Fedu je 

na spadnutí – Kdo by si na to vsadil před dvěma roky, že? Možnost 

zklamání je ale poměrně značná. Mario Draghi by zřejmě raději 

preferoval pozitivní překvapení, jak už se mu to několikrát povedlo.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:30
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