
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,725 27,85 27,68 -0,18 1,41

USA USD 21,022 21,15 20,99 -0,26 6,22
V. Británie GBP 34,861 35,05 34,80 -0,28 5,36
Švýcarsko CHF 22,988 23,09 22,94 -0,20 2,18
Turecko TRY 9,721 9,72 9,81 -0,13 8,58
Polsko PLN 6,574 6,60 6,56 -0,24 0,21

Maďarsko 100HUF 8,801 8,83 8,77 -0,53 -0,03
Chorvatsko HRK 3,637 3,63 3,66 -0,08 1,73
Rumunsko RON 6,294 6,32 6,27 -0,24 3,64

Rusko 100RUB 56,855 57,50 56,74 -0,81 3,85
Ukrajina UAH 1,593 1,56 1,63 0,29 -22,06

EUR/USD 1,319 1,32 1,32 0,03 -4,46
JPY/USD 103,980 103,99 103,62 0,27 2,14

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 1,15 2,07 2,10 2,14 2,19 2,25

6M změna -0,79pb -0,63pb -0,60pb -0,61pb -0,67pb -0,63pb 
PL 2,64 2,59 2,59 2,59 2,60 2,62

6M změna 0,06pb 0,00pb -0,02pb -0,12pb -0,14pb -0,16pb 
EUR 0,00 0,04 0,07 0,17 0,27 0,44

6M změna -0,26pb -0,15pb -0,15pb -0,12pb -0,12pb -0,12pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,52 0,70 0,71 0,90 1,23

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,22 0,25 0,39 0,51 0,77
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 0,33 0,49 0,64 0,83 1,14 1,56
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,60 2,93 3,30 3,73 3,83

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,23 2,31 2,51 2,71 2,94 3,17
EUR 0,27 0,35 0,53 0,77 1,11 1,49

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

Po včerejší zprávě o vstupu ruských vojsk na Ukrajinu 
vidíme větší volatilitu na některých trzích. Česká koruna po 
včerejším oslabení na EUR/CZK 27,81 dnes posílila na EUR/CZK 
27,71. Mírně posílil i polský zlotý. Akciové trhy po včerejším poklesu 
většinou stagnují. Do situace by mohl vnést další impuls zítřejší summit 
EU, na kterém se ukrajinský konflikt bude opět řešit.

Podle předběžného odhadu meziroční míra inflace v eurozóně 
v srpnu zpomalila na 0,3 % z předchozích 0,4 %. Jádrová inflace 
naopak mírně zrychlila na 0,9 % z předchozích 0,8 %, když se čekala 
stagnace.

Mezikvartální pokles italské ekonomiky o 0,2 % ve druhém 
čtvrtletí byl potvrzen.

Český statistický úřad potvrdil stagnaci ekonomiky ČR ve 
druhém čtvrtletí. Meziroční růst byl revidován na 2,7 % 
z předběžného výsledku 2,6 %. Stále platí, že po uměle příliš vysokých 
růstech v předchozích dvou čtvrtletí nejde o negativní údaj. Nebýt 
rozkolísanosti ve výběru daní z tabákových výrobků viděli bychom, že 
ekonomika stále roste. To nám naznačuje například vývoj hrubé 
přidané hodnoty, která akcelerovala meziroční růst na 3,3 % 
z předchozího tempa 3,0 %. Hlavním zdrojem tohoto růstu je 
zpracovatelský průmysl. Po jeho odečtení HPH rostlo jen o 1,1 %.
Pokud bych na údaji o HDP za druhý kvartál hledal negativa, pak bych 
jej nalezl v mezičtvrtletním poklesu investic do fixního kapitálu o 1,4 %. 
Tento pokles byl převážen tvorbou zásob.
Ve třetím čtvrtletí pravděpodobně uvidíme návrat k vysokému tempu 
růstu a opět zde bude figurovat předzásobení tabákových firem. 
Podstatné ale bude to, jak se na české ekonomice projeví slábnoucí 
aktivita v eurozóně. Předstihové indikátory nicméně zatím stále ukazují 
expanzi především české ekonomiky. Ovšem evropské předstihové 
indexy jdou v posledních měsících dolů rychleji, než se čekalo a 
evropská ekonomika brzdí.
Za celý rok 2014 i nadále čekáme růst české ekonomiky o 2,6 %. 
Ve srovnání s prognózou ČNB je údaj za druhé čtvrtletí jen o desetinku 
slabší, takže neimplikuje žádnou změnu pro měnovou politiku.
Z hlediska trhu nepřinášejí dnes zveřejněná data výraznější impuls. 
Koruna nyní mnohem více reaguje na geopolitický vývoj než na 
domácí data.

Michal Brožka, 234 401 729, research@rb.cz,14:30
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