
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,885 27,91 27,76 0,14 1,64

USA USD 20,827 20,85 20,76 0,03 4,04
V. Británie GBP 34,762 34,77 34,62 0,07 3,94
Švýcarsko CHF 23,017 23,02 22,89 0,20 2,53
Turecko TRY 9,647 9,62 9,71 -0,12 5,34  
Polsko PLN 6,670 6,67 6,64 0,12 0,88

Maďarsko 100HUF 8,912 8,92 8,87 0,09 0,37
Chorvatsko HRK 3,654 3,64 3,67 0,05 1,95
Rumunsko RON 6,281 6,29 6,25 -0,03 2,66

Rusko 100RUB 57,922 58,29 57,53 -0,08 1,52
Ukrajina UAH 1,585 1,58 1,62 -1,85 -30,64

EUR/USD 1,340 1,34 1,34 0,25 -2,15
JPY/USD 102,640 102,71 102,41 0,21 0,85

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,04pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,35 2,10 2,10 2,14 2,19 2,25

6M změna -1,17pb -0,75pb -0,75pb -0,71pb -0,70pb -0,66pb 
PL 2,63 2,60 2,60 2,66 2,68 2,71

6M změna 0,06pb 0,01pb -0,01pb -0,05pb -0,06pb -0,07pb 
EUR 0,01 0,04 0,09 0,20 0,30 0,48

6M změna -0,13pb -0,15pb -0,14pb -0,09pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,54 0,56 0,70 0,89 1,21

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,22 0,20 0,36 0,48 0,63
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 0,36 0,56 0,76 0,96 1,29 1,75
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,70 3,10 3,53 4,07 4,20

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,36 2,44 2,68 2,89 3,11 3,39
EUR 0,31 0,38 0,60 0,86 1,25 1,66

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

15.8.2014

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

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 %

Česká koruna dnes oslabila na EUR/CZK 27,90 z ranní otevírací 
hodnoty EUR/CZK 27,80. Mírně oslabovaly i další měny v regionu –
polský zlotý a maďarský forint. Euro dnes mírně posílilo na EUR/USD 
1,340 z EUR/USD 1,336. Akciové trhy v Evropě dnes povětšinou 
posilovaly, což je poněkud s podivem vzhledem k tomu, že Rusko-
Ukrajinský konflikt dnes opět eskaloval. Šéf NATO dnes prohlásil, 
že ruské jednotky v noci pronikly na ukrajinské území. 
Navíc nadále pokračuje prověřování humanitárního konvoje 
vypraveného Ruskem. Za posílením akciových trhů tak pravděpodobně 
stojí dobré výsledky BHP Billiton.

Růst britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí byl revidován 
mírně nahoru. Podle revidovaných čísel britská ekonomika vzrostla 
meziročně o 3,2 % oproti 3,1 % podle předběžného odhadu. 
Mezikvartální růst zůstal beze změny na +0,8 %. Britská ekonomika tak 
pokračuje ve slušné dynamice.

New Yorský FED index za srpen poklesl nečekaně 
hluboko – na 24,7 b. z červencových 25,6 b. Čekal se pokles jen na 
20,0 b.

Dnes bude ještě publikovaná průmyslová produkce v USA za 
červenec. Čeká se růst o +0,3 % m/m po růstu o 0,2 % m/m v červnu. 
A dále Michiganský index spotřebitelské důvěry, kde se čeká 
nárůst na 82,5 b. z 81,8 b.

Příští týden budou hlavním tahákem indexy nákupních 
manažerů v eurozóně a záznam ze zasedání FEDu.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:49
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jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB
a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem
projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená
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