
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,370 27,47 27,19 -0,76 -1,67

USA USD 24,033 24,07 23,81 -0,91 14,55
V. Británie GBP 37,085 37,16 36,82 -0,87 6,62
Švýcarsko CHF 25,346 25,57 25,23 -1,61 10,20

Turecko TRY 9,817 9,77 9,89 -0,55 2,14
Polsko PLN 6,564 6,58 6,49 -0,24 -1,28

Maďarsko 100HUF 8,965 8,99 8,86 0,02 0,97
Chorvatsko HRK 3,543 3,53 3,57 -0,76 -2,90

Rumunsko RON 6,155 6,18 6,10 -0,65 -2,47
Rusko 100RUB 38,715 39,04 38,17 -0,92 -33,16

Ukrajina UAH 0,884 0,89 0,90 -0,59 -43,34
EUR/USD 1,138 1,15 1,14 -0,12 -14,05
JPY/USD 119,020 119,10 118,45 0,20 14,53

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

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15

HU 1,32 2,08 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna 0,07pb -0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,12 2,03 1,96 1,92 1,90 1,90
6M změna -0,51pb -0,57pb -0,64pb -0,72pb -0,75pb -0,78pb 

EUR -0,04 -0,03 0,00 0,05 0,13 0,26

6M změna -0,04pb -0,06pb -0,08pb -0,14pb -0,16pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,70 0,76 0,88 1,13

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,25 0,18 0,40 0,50 0,60 1,03
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 0,31 0,47 0,58 0,69 0,87 1,09

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 2,00 2,24 2,52 2,87 3,00
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,63 1,71 1,85 1,97 2,13 2,34

EUR 0,15 0,17 0,32 0,49 0,75 1,02

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

Snaha o kompromis na poslední chvíli – i tak by se dal nazvat krok 
Řecka, které dnes ráno předložilo finální návrh na 
prodloužení „evropské“ finanční pomoci o 6 měsíců. 
Věřitelé a ministři financí 19 členských zemí Eurozóny by měli detailně 
prodiskutovat řecký návrh opět v pátek odpoledne v Bruselu. Podle 
nynějších slov mlvčího Evropské komise M. Schinase vypadá řecký 
návrh jako dobrý základ pro „rozumný kompromis“.  Avšak mluvčí 
německého ministerstva financí, M. Jaeger, již avizoval ve svém 
emailovém vyjádření, že řecký návrh nekoresponduje s požadavky 
Euroskupiny.
Mimo jiné, podle interních zdrojů, ECB zvýšila ve středu svůj podíl 
půjčky pro řecké banky o dalších 3,8 mld. eur, z původních 65 mld. 
eur. 

Americkými trhy včera trochu zahýbalo zveřejnění záznamu z 
minulého zasedání Fed-u. V záznamu se obejvila věta „mnozí 
centrální bankéři preferují ponechat úrokové sazby na spodní hranici 
delší dobu“. Všechen zrak se proto bude upínat příští týden na projev 
předsedkyně Fed-u, J. Yellenové, před Kongresem. Investoři očekávají, 
že by mohla naznačit upřesnění datu, kdy se hlavní úrokové míry Fed-
u zvýší poprvé za posledních 32 měsíců. 
Dolar na záznam z Fed-u reagoval oslabením, avšak v průběhu 
dnešního dne se dostal zpět k EUR/USD 1,136.

Za posledních 24 hodin zažila česká koruna nečekané 
pohyby po včerejším výroku prezidenta M. Zemana.  Český 
prezident pro Aktuálně.cz vyjádřil  záměr jmenovat do bankovní rady 
euru nakloněné lidi.  To, že by příštím guvernérem mohl být Jiří Rusnok, 
ale není žádné překvapení. Překvapením není ani to, že od roku 2016 
bude prezident jmenovat do bankovní rady lidi, jaké chce on. Výrok 
prezidenta Zemana byl vzápětí kritizován českým ministrem financí A. 
Babišem, který považuje podmínku pozitivnímu vztahu k přijetí eura na 
výběr guvernéra ČNB jako neakceptovatelný. 

Kurz české koruny po včrejším vyjádření prezidenta Zemana klesl 
ve směru EUR/CZK 27,2, odkud se ale v průběhu dnešního dne 
postupně dostával až nad úroveň EUR/CZK 27,4. 
Hlavní proměnnou pro kurz české koruny zůstává inflace. Konec 
intervenčního režimu čekáme nadále až ve druhé polovině roku 
2016.
Ropa Brent dnes po mírném třídenním růstu klesla a prolomila 
hranici 60 USD za barel. Od dnešního rána se drží kolem stabilně 
58,6 USD/barel.
Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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