
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,510 27,53 27,36 0,33 -0,78

USA USD 24,306 24,38 24,05 0,58 15,62
V. Británie GBP 37,666 37,69 37,36 0,69 8,05
Švýcarsko CHF 25,603 25,61 25,35 0,59 11,38

Turecko TRY 9,797 9,69 9,84 0,09 0,78
Polsko PLN 6,624 6,63 6,58 0,50 0,76

Maďarsko 100HUF 9,085 9,09 8,96 1,24 3,23
Chorvatsko HRK 3,575 3,56 3,59 0,20 -1,70

Rumunsko RON 6,213 6,22 6,18 0,19 -1,29
Rusko 100RUB 39,962 40,25 38,93 2,52 -29,71

Ukrajina UAH 0,870 0,88 0,89 -1,33 -46,05
EUR/USD 1,129 1,14 1,13 -0,62 -14,02
JPY/USD 119,090 119,11 118,65 0,21 14,45

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,25 0,33 0,40 0,50

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

HU 2,01 2,10 2,10 2,10 2,08 2,07
6M změna 0,86pb 0,03pb 0,00pb -0,04pb -0,11pb -0,18pb 

PL 2,10 2,01 1,89 1,83 1,81 1,80
6M změna -0,54pb -0,58pb -0,70pb -0,76pb -0,79pb -0,82pb 

EUR -0,05 -0,01 0,00 0,04 0,12 0,24

6M změna -0,15pb -0,05pb -0,07pb -0,12pb -0,15pb -0,20pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,57 0,74 0,80 0,90 1,10

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,28 0,31 0,37 0,45 0,53 0,85
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 0,45 0,56 0,68 0,83 1,12

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 1,91 2,06 2,30 2,63 2,74
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,62 1,67 1,76 1,84 2,00 2,17

EUR 0,11 0,14 0,27 0,43 0,67 0,93

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

Včera však bylo Troikou úspěšně odsouhlaseno prodloužení 
poskytnutí finančních prostředků o další 4 měsíce. Příští pátek 
čeká Řecko první splátka ve výši 0,3 mld eur pro MMF 
z jeho záchranného balička z roku 2010. Celková řecká březnová 
splátka pro MMF činí 1,5 mld. eur. Řecký ministr financí, Y. 
Varoufakis, uvedl, že mu ECB dluží na výnosech z programu na 
nákup dluhopisů 2 mld. eur. , které by rád použil na splacení 
březnového dluhu MMF. V reakci na Varoufakisův výrok prezident 
ECB, M. Draghi, uvedl, že profity ze zmiňovaného programu ECB 
nedrží, ale již byly redistribuované centrálním bankám členských 
států Eurozóny.
Na příští čtvrtek je naplánováno měnověpolitické 
setkání ECB. ECB plánuje od března nakupovat aktiva v hodnotě 
60 mld. eur za měsíc. Výnos 5letého německého bondu dnes dosáhl 
-0,1%, což je nejnižší hodnota od ledna. Finanční trh se připracuje 
na další vlnu kvantitativního uvolňování (tentokráte evropské), což 
vede k posilování rizikových aktiv, ale i bezpečných dluhopisů. Euro 
dnes oslabilo k 1,132 EUR/USD z ranních 1,136 EUR/USD.
Evropský index ekonomické důvěry v únoru opět stoupl. 
S 102.1body se tak dostal na své maximum od července 2014. 
Zvýšená ekonomická důvěra v Eurozóně je výsledkem především 
silného růstu německé ekonomiky a oznámenými kroky ECB. 

Peněžní nabídka M3 v Eurozóně rostla na začátku roku 
rychleji, než se čekalo. Lednová hodnota 4,1% byla o 40 pb. vyšší 
než odhady trhu a o 50 pb. oproti prosinci.

USA v lednu podle očekávání meziročně sklouzly do deflace 0,1%. 
Meziměsíčně pokračovala v deflačním trendu, -0,7% (čekalo se -
0,6%). Lednový prodej zboží dlouhodobé spotřeby v USA vzrostl 
poprvé od října loňského roku. Oproti prosincovým -3,4% si polepšil 
o celých 620pb. na současných 2,8%. Zítra se uveřejní revidovaná 
hodnota růstu HDP za 4Q 2014. Očekává se revize směrem dolu 
ze současných 2,6% (mezikvartální anualizované tempo). 

V Česku zítra bude zveřejněna struktura HDP za 4Q 2014. Koruna 
se dnes oslabila z 27,4 k 27,5 EUR/CZK.
Cena ropy Brent dnes překročila šedesáti-dolarovou hranici a 
drží se v průběhu dnešního dne těsně u 61,5 USD/barel. WTI je 
pořád o cca 10 dolarů levnější.
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