
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,675 27,71 27,60 -0,09 0,87

USA USD 23,225 23,27 23,05 0,97 15,16
V. Británie GBP 35,353 35,49 35,19 -0,44 2,51
Švýcarsko CHF 23,030 23,06 22,85 -0,05 2,06
Turecko TRY 9,929 9,81 9,96 1,52 4,67
Polsko PLN 6,439 6,45 6,40 0,08 -3,10

Maďarsko 100HUF 8,694 8,69 8,61 0,05 -2,04
Chorvatsko HRK 3,607 3,60 3,62 -0,14 0,00
Rumunsko RON 6,155 6,17 6,11 0,03 -1,50

Rusko 100RUB 39,311 39,92 38,73 -0,01 -33,53
Ukrajina UAH 1,486 1,48 1,49 0,56 -13,74

EUR/USD 1,192 1,20 1,19 -0,67 -12,64
JPY/USD 119,900 120,64 119,84 -0,49 17,99

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,46 2,07 2,10 2,10 2,13 2,16

6M změna -0,54pb -0,23pb -0,20pb -0,23pb -0,22pb -0,25pb 
PL 1,94 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,69pb -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,69pb 
EUR -0,08 -0,02 0,02 0,08 0,17 0,32

6M změna -0,11pb -0,07pb -0,08pb -0,13pb -0,14pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,57 0,58 0,70 0,76 0,88 1,17

1D změna -0,76 -0,52 -1,10 -0,24 0,06 -3,56 USD 0,25 0,25 0,40 0,50 0,60 0,79
6M změna 0,66 -0,96 -3,06 13,76 4,99 -45,68 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,33 0,31 0,40 0,38 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,02 2,00 2,02 2,07 2,01 CZ 0,31 0,45 0,54 0,66 0,86 1,21
PL 1,82 1,64 1,64 1,76 1,56 HUThe record could not be found 2,18 2,46 2,77 3,16 3,28

EUR 0,07 0,05 0,16 0,17 0,16 0,33 PL 1,75 1,72 1,86 1,99 2,13 2,37
EUR 0,17 0,23 0,35 0,51 0,78 1,13

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

Začátek roku přinesl čerstvé zisky amerického dolaru 
vůči euru. USD posílil na téměř  5-leté maximum. Euru neprospívá 
čím dál tím pravděpodobnější krok ECB - kvantitativní uvolňování 
a nahlas vyslovené varování, že Řecko může z eurozóny nakonec 
přece jen vystoupit.

Cena ropy Brent se podívala pod 53,50 dolarů za barel. 
První evropský předstihový indikátor investorů v letošním roce tzv. 
Sentix index mile překvapil, když se v lednu naproti očekáváním 
přehoupl do kladných ikdyž stále velmi nízkých hodnot. Čekala se 
opět převaha negativních odpovědí. Méně pesimisticky se 
investoři dívají na současnou situaci a o malinko optimističtěji hledí 
do budoucnosti. Další předstihové indikátory pro Evropu vyjdou v 
úterý (PMI za služby ve Španělsku a Itálii) a ve čtvrtek (indikátory 
Evropské komise). V obou případech se čeká zlepšení.
Německá inflace - vlaštovka pro evropskou inflaci - skončila dle 
očekávání: ceny se v průměru během prosince nezměnily a 
meziročně jsou jen o 0,2% vyšší. Trh čekal meziroční inflaci na 
0,3%. Nelze vyloučit, že evropská inflace, která vyjde ve středu, 
bude v mínusu (-0,1% meziročně). Další popud pro ECB něco 
udělat.

Klíčová data tohoto týdne:
1. v pátek ostře sledovaný report z trhu práce USA - pojedenácté 
bude počet nových pracovních míst nad 200 tisíci ...
2. ve středu zápis z jednání Fedu: o čem se hlasovalo na 
posledním zasedání? Napoví nám, jestli se budou sazby zvedat 
později, ale zato rychleji?
3. ve středu: prosincová inflace v eurozóně: podíváme se pod 
nulu? trh: ANO, RBI čeká 0% meziročně, ale německá inflace 
byla nižší, než RBI čekala
4. ve čtvrtek: německé průmyslové objednávky za listopad - dle 
trhu opět dolů po překvapivém růstu v listopadu
5. v ČR smršť dat: prosincová inflace (0 % m/m a 0,2 % r/r), 
listopadový průmysl (čekáme -1,1% r/r kvůli menšímu počtu 
pracovních dnů a velmi vysoké srovnávací základně z 
předchozího roku - tržní odhad +0,3% se nám jeví velmi 
optimistický), prosincová nezaměstnanost (kvůli nepříznivé 
sezónnosti 7,5%  po 7,1% v listopadu).
Helena Horská, 234 401 413, research@rb.cz,14:30
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