
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,345 27,37 27,24 -0,18 -0,73

USA USD 25,886 25,97 25,79 -0,30 19,79
V. Británie GBP 37,895 38,06 37,75 -0,19 9,61
Švýcarsko CHF 26,439 26,55 26,37 0,12 15,76

Turecko TRY 9,668 9,63 9,76 -1,25 1,76
Polsko PLN 6,818 6,83 6,80 -0,13 4,65

Maďarsko 100HUF 9,218 9,23 9,18 -0,13 3,38
Chorvatsko HRK 3,606 3,60 3,63 -0,41 0,33

Rumunsko RON 6,199 6,22 6,17 -0,18 -0,37
Rusko 100RUB 49,765 50,27 49,22 0,39 -5,28

Ukrajina UAH 1,177 1,14 1,21 1,76 -29,90
EUR/USD 1,056 1,06 1,05 -0,05 -17,54
JPY/USD 119,880 120,17 119,53 -0,18 12,75

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,47

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,05pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,12

HU 1,16 1,89 1,92 1,84 1,82 1,80
6M změna -0,29pb -0,20pb -0,18pb -0,26pb -0,33pb -0,40pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,51pb -0,48pb -0,44pb -0,38pb -0,35pb -0,32pb 

EUR -0,07 -0,08 -0,02 0,01 0,08 0,19

6M změna -0,06pb -0,06pb -0,03pb -0,07pb -0,11pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,69 0,97

1D změna -0,55 -0,42 -0,91 0,02 -0,45 0,15 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,40 0,70
6M změna 16,80 43,15 31,98 35,08 11,54 -3,74 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,19 0,27 0,32 0,25 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,64 1,69 1,64 CZ 0,25 0,30 0,39 0,49 0,62 0,80

PL 1,60 1,53 1,53 1,61 1,56 HU 1,97 1,83 2,10 2,47 2,68 2,92
EUR 0,00 0,00 -0,01 0,07 0,07 0,19 PL 1,61 1,73 1,87 1,98 2,12 2,25

EUR 0,09 0,09 0,21 0,34 0,51 0,72

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

Průmyslová výroba v eurozóně v únoru rostla víc, než 
se odhadovalo. Meziměsíčně rostla průmyslová výroba tempem 
1,1 %. V porovnání s loňským únorem to bylo dokonce 1,6 % r/r. 
Odhady trhu byly střídmější - trh čekal lehký růst 0,4 % m/m a 0,8 
% r/r. Únorový údaj tak vysílá signál, že kondice průmyslu 
v eurozóně se i nadále zlepšuje. 

Sledovanější dnes bude údaj z maloobchodních tržeb 
v USA za březen. Po slabším únorovém výkonu (pokles -0,6 % 
m/m) se čeká opětovný meziměsíční růst 1,1 %. RBI odhaduje 
příznivější růst 1,3 % m/m. Lepší výsledek by mohl podpořit názory, 
že americká ekonomika roste a k zvýšení úrokových sazeb Fedu by 
tak mohlo dojít spíš dřív nežli později. To by mohlo následně dál 
posílit dolar. RBI i nadále čeká první zvýšení úrokových sazeb Fedu 
v červnu. 

Vedle maloobchodních tržeb budou odpoledne zveřejněny ceny 
průmyslových výrobců (PPI) v USA za březen. Trh čeká 
lehký meziměsíční růst 0,2 % oproti únorovým -0,5 % m/m. 
Meziročně trh odhaduje pokles -0,9 % oproti únorovému poklesu -
0,6 % r/r.

Nejasná budoucnost Řecka, jeho setrvání v eurozóně a neoficiální 
„šumy“ o jeho možném defaultu, mohly přispět k dnešnímu oslabení 
eura k hranici EUR/USD 1,053. 

Regionální měny dnes ráno nakrátko posílily. Polskému zlotému se 
ráno chvilkově podařilo dostat za hranici EUR/PLN 4,0. 
Odpoledne se však drží u EUR/PLN 4,01. Maďarský forint ráno 
otestoval hranici EUR/HUF 296. Odpoledne se nachází u 
EUR/HUF 296,4. 

Česká koruna ráno překročila EUR/CZK 27,30. Odpoledne 
oslabila zpátky k EUR/CZK 27,32. Další oslabení koruny čekáme 
i v nadcházejících měsících. Naše prognóza počítá na červen 
s kurzem EUR/CZK 27,8 a na září EUR/CZK 27,6. Důvodem, proč 
čekáme slabší korunu, je stále pomalu rostoucí inflace.

Ropa Brent je obdobně jako včera u 57 USD za barel. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:25
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