
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 25,810 25,84 25,69 0,35 -0,12

USA USD 19,332 19,36 19,23 0,39 -3,13
V. Británie GBP 30,874 30,90 30,59 0,79 1,88
Švýcarsko CHF 20,864 20,90 20,74 0,39 -1,39
Turecko TRY 9,661 9,60 9,71 0,80 -11,84  
Polsko PLN 6,096 6,11 6,08 0,05 -1,38

Maďarsko 100HUF 8,647 8,66 8,62 0,56 2,82
Chorvatsko HRK 3,394 3,38 3,40 0,35 -0,24
Rumunsko RON 5,773 5,78 5,72 0,57 -1,06

Rusko 100RUB 59,829 59,95 59,53 0,38 -7,35
Ukrajina UAH 2,360 2,35 2,37 0,25 -3,43

EUR/USD 1,334 1,34 1,33 -0,10 2,76
JPY/USD 98,980 99,33 98,76 -0,13 4,74

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,18 0,20 0,31 0,45 0,57 0,74

6M změna 0,00pb -0,03pb 0,00pb -0,03pb -0,03pb -0,02pb 
PRIBID 0,02 0,03 0,05 0,13 0,19 0,35
HU 3,27 3,80 3,80 3,75 3,75 3,66

6M změna -1,99pb -1,45pb -1,43pb -1,36pb -1,30pb -1,27pb 
PL 2,57 2,60 2,61 2,70 2,73 2,77

6M změna -0,81pb -0,78pb -0,78pb -0,69pb -0,67pb -0,63pb 
EUR 0,08 0,10 0,13 0,22 0,34 0,54

6M změna 0,01pb 0,01pb 0,01pb 0,01pb 0,00pb -0,01pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,51 0,53 0,63 0,75 0,99

1D změna -0,17 0,26 0,41 1,35 0,23 -0,06 6M změna 0,00pb 0,01pb 0,03pb -0,05pb 0,14pb 0,07pb
6M změna -0,45 8,95 8,24 17,56 7,01 -2,18 USD 0,11 0,14 0,18 0,25 0,38 0,65

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,47 0,49 0,52 0,59 0,61 0,95 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,40 3,43 3,54 3,35 3,47 CZ 0,49 1,06 1,58 1,91 2,24 2,65
PL 2,77 2,84 3,01 2,82 2,96 HU 3,64 4,06 4,51 4,89 5,31 5,24

EUR 0,30 0,36 0,44 0,44 0,52 1,00 PL 2,86 3,47 3,87 4,09 4,25 4,34
EUR 0,44 0,89 1,43 1,84 2,29 2,68

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
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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

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 %

Koruna dnes oslabila nad EUR/CZK 25,80 z ranních cca 
EUR/CZK 25,70 možná i kvůli výroku guvernéra Singera (viz 
níže).

Hlavní událostí dne bude večerní zasedání Fedu. Čeká se, že 
sníží měsíční objemy nákupu vládních dluhopisů či na hypotéky 
vázaných dluhopisů o 10 - 15 mld USD. RBI se kloní k 10 mld. Na 
to by trh neměl reagovat. Pokud by snížení bylo větší a týkalo by se 
ve větší míře hypotečních cenných papírů, pak by se dal čekat 
negativní vliv na akcie a riziková aktiva obecně. Nedá se ani 
vyloučit, že Fed postupné ukončování kvantitativního uvolňování o 
měsíc odloží např. proto, že tvorba pracovních míst v červenci a 
srpnu byla poměrně slabá. Nicméně bude velmi záležet také na 
drobných nuancích toho, co Fed řekne – zda např. sníží parametry 
pro požadovanou míru nezaměstnanosti apod.

Po prohlášeních E. Zamrazilové a K. Janáčka využil dnes i 
guvernér Singer jednu z posledních možností se vyjádřit 
k měnové politice. Podle něj jsou devizové intervence prakticky 
jedinou schůdnou možností, jak dále uvolnit měnovou politiku a stále 
si myslí, že bude třeba dalšího uvolnění měnové politiky. Slabší 
koruna by podle Singera importovala inflaci, což by v tuto chvíli 
bylo „zdravé pro ekonomiku“ a také by pomohla exportérům, ale 
prací centrální banky je udržovat cenovou stabilitu. Takovýto výrok 
guvernéra ČNB není překvapivý. Spíše by byl zajímavý názor M. 
Hampla, který je možná oním „jazýčkem na vahách“, jestli se spustí 
či nespustí devizové intervence.

NWR včera oznámila, že hodlá do konce roku 2014 
zavřít důl Paskov, jelikož provoz tohoto dolu je nerentabilní a 
v dohledné době ani rentabilní nebude. V tomto dole je zaměstnáno 
zhruba 3 tisíce horníků. Pokud by opravdu o práci přišlo všech 3 
tisíce zaměstnanců, mohla by se míra nezaměstnanosti (měřená 
podílem nezaměstnaných v populaci mezi 15 a 64 lety) 
v Moravskoslezkém kraji zvýšit až o 0,3 procentního bodu ze 
současných 9,7 %. To by byl rozhodně nezanedbatelný regionální 
problém. Republikově by byl ale nárůst nezaměstnanosti 
zanedbatelný.

Václav Franče, 234 40 1729, research@rb.cz,15:10

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto sdělení jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s.. Toto sdělení 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o 
zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto sdělení s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její 
zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi 
souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto sdělení. Investiční doporučení vytvářená týmem 
Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci 
a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních 
doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclosure, viz http://www.rb.cz/treasury/analyzy/discloser/.
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