
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,420 27,48 27,38 -0,16 -0,63

USA USD 24,770 24,87 24,65 0,35 16,24
V. Británie GBP 37,806 37,87 37,59 -0,08 8,88
Švýcarsko CHF 25,630 25,75 25,52 -0,18 12,05

Turecko TRY 9,573 9,53 9,71 -1,34 -2,62
Polsko PLN 6,624 6,63 6,60 0,64 0,64

Maďarsko 100HUF 8,979 9,00 8,92 0,18 2,22
Chorvatsko HRK 3,581 3,58 3,60 -0,06 -1,02

Rumunsko RON 6,169 6,17 6,14 0,08 -1,56
Rusko 100RUB 40,538 40,71 39,84 1,31 -29,70

Ukrajina UAH 1,077 1,01 1,13 6,24 -35,87
EUR/USD 1,107 1,11 1,10 -0,06 -14,52
JPY/USD 120,280 120,39 119,60 0,53 14,47

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,24 0,33 0,40 0,50

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

HU 1,73 2,10 2,10 2,10 2,07 2,03
6M změna 0,56pb 0,03pb 0,00pb -0,02pb -0,11pb -0,21pb 

PL 1,93 1,90 1,86 1,81 1,79 1,79
6M změna -0,68pb -0,67pb -0,70pb -0,72pb -0,74pb -0,73pb 

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

6M změna -0,06pb -0,03pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,56 0,70 0,82 0,93 1,11

1D změna 0,90 0,77 0,73 0,26 -0,58 2,91 USD 0,08 0,21 0,55 0,49 0,60 0,98
6M změna 2,63 17,76 10,21 19,68 5,60 -27,17 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,33 0,33 0,40 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,83 1,79 1,81 1,83 1,79 CZ 0,34 0,52 0,64 0,77 0,93 1,22

PL 1,64 1,62 1,65 1,67 1,65 HU 1,97 2,00 2,22 2,50 2,86 2,98
EUR 0,03 0,02 0,05 0,10 0,10 0,25 PL 1,68 1,85 1,99 2,10 2,24 2,43

EUR 0,13 0,18 0,32 0,50 0,76 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

ECB dnes podle očekávání ponechala hlavní úrokové sazby 
nezměněny na jejich historicky nejnižších hodnotách. 

S větším napětím se ale čeká na odpolední tiskovou konferenci 
prezidenta ECB M. Draghiho. Draghi by měl zveřejnit další detaily 
k programu kvantitativního uvolňování (QE) ve výši 1,1 bln. eur 
v 15:30. 
Draghi již uvedl, že program QE začne 9.3.2015 a bude trvat, 
dokud inflace nebude na „udržitelné cestě k 2 %“. Zveřejněn bude i 
nový ekonomický výhled ECB až do roku 2017. 

Britská centrální banka (BoE) na dnešním zasedání také 
ponechala úrokové sazby beze změny, na 0,5%.  BoE již 
sedmým rokem drží sazby na rekordně nízkých hodnotách a evidentně 
nespěchá s jejich zvyšováním kvůli jejich inflaci „pod cílem“. 

Na americkém trhu práce přibylo v posledním únorovém týdnu 320 tis. 
nezaměstnaných, což je o 7 tis. více než v předchozím týdnu. 
Zajímavější však budou zítřejší hodnoty z trhu práce (nezaměstnanost a 
non-farm payrolls), kde se u obou čeká mírný pokles. Únorová míra 
nezaměstnanosti se odhaduje na 5,6 %.

Odpoledne bude zveřejněna hodnota lednových továrních objednávek 
v USA. Čeká se jejich první nárůst za posledních 5 měsíců (o 0,2 % 
m/m). 

Kurz EUR/USD průběhu dneška nadále klesal a v prolomil 11-letou 
hranici 1,104 EUR/USD. Odpoledne však prudce reagoval skokem 
k EUR/USD 1,111 kvůli zprávám z tiskové konference Draghi-ho. 
V nejbližší době ho ještě významně může ovlivnit zasedání Fedu 
(18.3.). Pokud Fed vypustí ze svého projevu slovíčko „patient“, naznačí 
tím reálnou možnost zvednout úrokové sazby, což může podpořit 
dolar.

Česká koruna se dnes přibližovala k EUR/CZK 27,40 v důsledku 
značného oslabování eura. 

Ropa Brent dnes atakovala 61dolarovou hranici. Odpoledne se 
však ustálila u 60,4 USD/barel. Rozdíl cen mezi WTI-Brent byl dnes 
nejnižší od 20. února, -9,02 USD/barel.
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