
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,840 28,15 27,74 -1,38 1,49

USA USD 23,783 24,07 23,69 -0,80 17,26
V. Británie GBP 36,284 36,47 36,12 -0,34 4,69
Švýcarsko CHF 27,078 32,13 23,30 15,19 19,87
Turecko TRY 10,426 10,37 10,57 -0,48 9,28
Polsko PLN 6,474 6,61 6,43 -1,70 -2,10

Maďarsko 100HUF 8,635 8,83 8,55 -2,16 -2,40
Chorvatsko HRK 3,621 3,61 3,67 -1,44 0,56
Rumunsko RON 6,188 6,27 6,16 -1,51 0,13

Rusko 100RUB 36,846 37,54 36,04 1,64 -36,34
Ukrajina UAH 1,529 1,52 1,54 0,43 -12,45

EUR/USD 1,167 1,18 1,16 -1,02 -13,72
JPY/USD 117,140 117,94 116,22 -0,15 15,61

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

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 2,03 2,10 2,10 2,10 2,13 2,13

6M změna 0,47pb -0,17pb -0,20pb -0,20pb -0,22pb -0,29pb 
PL 2,08 2,06 2,06 2,04 2,03 2,01

6M změna -0,55pb -0,54pb -0,54pb -0,64pb -0,66pb -0,72pb 
EUR -0,07 -0,05 0,01 0,07 0,16 0,32

6M změna -0,10pb -0,10pb -0,09pb -0,13pb -0,14pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,58 0,70 0,76 0,88 1,15

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,25 0,27 0,40 0,50 0,60 0,78
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 0,27 0,34 0,42 0,54 0,75 1,03
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 2,07 2,25 2,52 2,87 2,98

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,66 1,67 1,75 1,86 2,03 2,22
EUR 0,15 0,18 0,30 0,47 0,72 1,01

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

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

Šok týdne: Švýcarská centrální banka dnes opustila 
kurzový závazek a nechala švýcarský frank posílit pod hranici 
1,20 za euro. Tento závazek zavedla v roce 2011. Zároveň snížila 
3měsíční sazbu na -0,75% z -0,25%. Snížení sazby do ještě většího 
"mínusu" má odrazovat od nákupu franků. Ale dnes se to nepovedlo. 
Frank v prvním šoku posílil o 41% až k 0,89 za euro. Podle  centrální 
banky je prý Švýcarsko připraveno se vypořádat se silným kurzem –
míra nadhodnocení  se od roku 2011 prý snížila. Opatření, které 
přišlo týden před rozhodnutím Evropské centrální banky co dál s 
eurozónou, která míří do deflace, vzbuzuje otázky. Švýcarská 
centrální banka nechtěla už dál nafukovat devizové rezervy, které by 
nejspíš po vyhlášení evropské varianty kvantitativního uvolňování, dál 
rostly. Chce výrazně zápornými úrokovými sazbami odradit ty, co 
investují do franku vždy, když je svět super nejistý. Švýcarská 
ekonomika není nijak ve skvělé kondici - roste jen průměrným tempem 
1,9% meziročně a inflace se pohybuje s krátkými pauzami už dva 
roky v mínusu. Pochybuji, že Švýcarsko je připravené na silný kurz. 
Stojí zatím asi něco jiného. Možná se brzy dovíme co (22.1. po 
zasedání ECB).

Koruna se svezla s frankem k silnějším hodnotám na 27,80 za euro. 
Koruně je "švýcarským frankem" ve střední a východní Evropě :-) Co 
tyto měny ale ve skutečnosti spojovalo, byl jen kurzový závazek 
centrální banky proti silnější měně. Maďarský forint a polský zlotý 
naopak vůči euru oslabily. Jsou to země, kde jsou oblíbené úvěry ve 
švýcarských francích. A tyto úvěry teď pěkně podražily...

Americký dolar dnes výrazně posílil pod 1,17 za euro. Trh snad 
čeká nějaký husarský kousek od Evropské centrální banky...

Rubl se během dne zhoupl z 64 USD přes 66 zpátky na 64,20. 

Ropa Brent vyskočila na 49,90 USD za barel. 

Helena Horská, 234 401 413, research@rb.cz,15:15
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