
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,450 27,51 27,41 -0,15 -0,76

USA USD 24,576 24,60 24,48 0,39 15,66
V. Británie GBP 37,731 37,77 37,64 0,16 8,24
Švýcarsko CHF 25,565 25,70 25,49 -0,25 11,44

Turecko TRY 9,701 9,69 9,81 -0,61 -1,66
Polsko PLN 6,602 6,62 6,58 -0,20 -0,11

Maďarsko 100HUF 8,998 9,04 8,96 -0,63 1,63
Chorvatsko HRK 3,579 3,58 3,59 -0,11 -1,40

Rumunsko RON 6,160 6,19 6,14 -0,47 -2,00
Rusko 100RUB 39,460 39,64 39,02 0,47 -31,23

Ukrajina UAH 0,973 0,96 1,01 0,81 -43,03
EUR/USD 1,117 1,12 1,12 -0,10 -13,69
JPY/USD 119,720 120,26 119,54 -0,33 13,74

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,25 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,86 2,10 2,10 2,10 2,07 2,05
6M změna 0,58pb 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,12pb -0,20pb 

PL 2,01 1,96 1,87 1,81 1,80 1,79
6M změna -0,57pb -0,61pb -0,70pb -0,74pb -0,75pb -0,76pb 

EUR -0,06 -0,03 -0,01 0,04 0,11 0,23

6M změna -0,06pb -0,06pb -0,07pb -0,11pb -0,14pb -0,19pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,59 0,75 0,85 0,88 1,13

1D změna -0,05 -0,20 -0,40 -0,06 0,86 1,48 USD 0,22 0,29 0,29 0,41 0,55 0,82
6M změna 3,21 17,10 9,14 20,02 7,14 -26,15 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,32 0,31 0,39 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,83 1,77 1,79 1,82 1,77 CZ 0,32 0,49 0,62 0,74 0,90 1,18

PL 1,62 1,54 1,55 1,60 1,56 HU 1,97 1,94 2,12 2,36 2,72 2,85
EUR 0,03 0,02 0,14 0,10 0,09 0,22 PL 1,64 1,72 1,83 1,92 2,08 2,26

EUR 0,13 0,14 0,29 0,46 0,70 0,97

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

Koruna se dnes bez větších změn nachází poblíž EUR/CZK 27,50. 

Euro včerejší mírné zisky neudrželo a dnes oslabilo zpět na EUR/USD
1,117. 
A jak to bude s dolarem dál? Včera zveřejněný index průmyslové 
aktivity v USA klesl jen nepatrně více, než se čekalo a ukazuje další 
expanzi. Tento týden druhým nejvýznamnějším údajem bude počet nově 
vzniklých pracovních míst, který bude zveřejněn v pátek. Horší počasí na 
východě země by mohlo vést ke snížení nárůstu, ale ten by se dle našich 
kolegů ve Vídni měl stále nacházet poblíž 200 tisíc nových pracovních 
míst. Míra nezaměstnanosti by měla klesnout o desetinku na 5,6 %. 
Klíčovou událostí pak může být již další zasedání americké centrální banky 
v polovině března. Pokud bude Fed chtít mít ruce volné pro případné 
zvýšení úrokových sazeb již v červnu, pak by již na březnovém zasedání 
měl změnit své vyjádření tak, že vypustí slovíčko „patient“ (trpělivý). Pokud 
k tomu dojde, uvidíme zřejmě další výrazné posilování dolaru směrem 
k EUR/USD 1,05.

Tento týden by do kurzu EUR/USD samozřejmě mohlo ještě zasáhnout 
zasedání ECB. Několik lepších dat z eurozóny z posledních týdnů 
navozuje otázku, zda ECB něco nezmění na svém záměru začít tento týden 
s nákupem dluhopisů a pokračovat přinejmenším do září roku 2016. V tuto 
chvíli se však něco takového jeví jako velmi nepravděpodobné. Trochu 
lepší vyhlídky růstu HDP eurozóny by měla sice reflektovat nová prognóza 
ECB, ale s ohledem na nízko-inflační či lépe řečeno deflační vývoj bude 
ECB trvat na nutnosti využití přijatých opatření. 

Dnes ráno zveřejněné maloobchodní tržby v Německu za leden 
velmi pozitivně překvapily skokem o 2,9 % m/m a 5,3 % r/r. To bylo silně 
nad odhady (0,4 % m/m a 3,0 % r/r).

Evropské akciové index dnes mírně klesají.

Ukrajinská centrální banka zvýšila hlavní úrokovou sazbu na 
30,0 % z předchozí úrovně 19,5 %.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:50
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