
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,625 27,65 27,58 0,07 0,58

USA USD 22,390 22,42 22,26 0,79 11,22
V. Británie GBP 35,132 35,14 34,83 1,01 3,73
Švýcarsko CHF 22,962 22,98 22,89 0,16 1,86

Turecko TRY 10,020 9,98 10,06 0,40 4,05  
Polsko PLN 6,641 6,65 6,62 0,14 -0,51

Maďarsko 100HUF 9,007 9,01 8,96 0,18 -0,46
Chorvatsko HRK 3,599 3,60 3,61 0,06 -0,66

Rumunsko RON 6,240 6,24 6,22 0,11 -0,21
Rusko 100RUB 42,252 42,38 40,63 1,43 -27,14

Ukrajina UAH 1,489 1,48 1,49 0,33 -13,40
EUR/USD 1,232 1,24 1,23 -0,52 -9,71
JPY/USD 119,410 119,47 119,09 0,18 16,53

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,26 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15

HU 1,33 2,08 2,10 2,10 2,14 2,16
6M změna -0,75pb -0,32pb -0,30pb -0,35pb -0,36pb -0,44pb 

PL 2,08 2,08 2,08 2,06 2,05 2,03
6M změna -0,51pb -0,52pb -0,53pb -0,63pb -0,66pb -0,73pb 

EUR -0,03 -0,01 0,02 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,09pb -0,17pb -0,18pb -0,19pb -0,18pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,66 0,87 1,06

1D změna 1,09 0,28 0,23 0,32 0,58 1,68 USD 0,16 0,17 0,29 0,25 0,33 0,74
6M změna -1,70 -0,26 -1,47 17,53 5,64 -30,77 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,32 0,31 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,04 1,99 2,01 2,08 2,01 CZ 0,32 0,45 0,58 0,73 1,02 1,45

PL 1,91 1,79 1,80 1,90 1,80 HU 2,16 2,17 2,38 2,66 3,05 3,19
EUR 0,09 0,08 0,16 0,19 0,20 0,40 PL 1,90 1,98 2,11 2,22 2,42 2,64

EUR 0,19 0,26 0,41 0,63 0,98 1,38

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

3.12.2014

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

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 %

Euro dnes oslabilo pod EUR/USD 1,235 z otevírací hodnoty 
EUR/USD 1,238. Jedná se o více než dvouleté minimum. Někteří 
investoři možná před zasedáním ECB sázejí na nějaké, třeba jen 
verbální, uvolnění měnové politiky. Koruna se dnes obchodovala 
mírně nad EUR/CZK 27,60.

Zítra zasedá ECB. Podle RBI na tomto zasedání ECB nezahájí 
nákupy vládních dluhopisů. Ale bude zajímavé sledovat tiskovou 
konferenci po zasedání, zda-li nepadnou nějaké náznaky ohledně 
možného zahájení nákupu dluhopisů. Důležité také bude, jak v příštím 
týdnu dopadne druhá aukce dlouhodobé cílené likvidity (TLTRO). 
Pokud by nyní došlo ke zpochybnění šancí na další kvantitativní 
uvolnění ze strany ECB, euro by mohlo krátkodobě profitovat, 
nicméně naší prognózou zůstává další střednědobé posilování dolaru 
proti euru.

Podle guvernéra ČNB Miroslava Singera brzdí návrat 
české inflace k 2%nímu cíli importované deflační tlaky 
z eurozóny. Případné zahájení nákupu vládních dluhopisů ECB „by 
mělo generovat v dlouhodobém horizontu více poptávky, což by bylo 
pro nás prospěšné.“

Americký soukromý sektor vytvořil v listopadu podle 
reportu firmy ADP 208 tis. nových pracovních míst. Čekalo 
se 221 tis. Výsledky ADP reportu je ale třeba brát s rezervou. V 
minulosti několikrát poskytl špatnou indikaci výsledku oficiálního 
reportu. RBI očekává, že by americká ekonomika podle oficiálního 
reportu (bude zveřejněn v pátek) měla vytvořit 230 tis. nových 
pracovních míst - čili žádná změna dosavadního pozitivního trendu.

Polská centrální banka dnes v souladu s očekáváním 
ponechala svoji hlavní úrokovou sazbu beze změny na 
2,00 % po nedávném snížení hlavní sazby o 50 bazických bodů. 
Otázka je, jestli je dnešní krok konec cyklu snižování sazeb. RBI si 
myslí, že případné další uvolnění měnové politiky by mělo být 
limitované snížením hlavní sazby o 25 bazických bodů. 
Pravděpodobnost snížení hlavní sazby o 25 bp vidí jako 50 %.

Dnes bude ještě publikován americký ISM index ve 
službách. Čeká se mírné zlepšení na 57,5 b. z už tak dost vysoké 
hodnoty 57,1 b. ISM index v průmyslu podle v pondělí zveřejněných 
údajů poklesl jen velmi mírně na 58,7 b. Takže předstihové indikátory 
ukazují, že obavy ohledně zpomalování americké ekonomiky nejsou 
na místě.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:23

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
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