
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,405 27,43 27,35 -0,04 -1,08

USA USD 24,255 24,33 24,03 -0,63 8,49
V. Británie GBP 36,908 37,00 36,59 -0,79 4,37
Švýcarsko CHF 26,513 26,61 26,29 0,21 15,22

Turecko TRY 9,042 8,87 9,09 0,12 -8,03
Polsko PLN 6,779 6,78 6,70 0,10 3,45

Maďarsko 100HUF 9,001 9,02 8,89 -0,01 0,66
Chorvatsko HRK 3,619 3,61 3,63 0,08 0,08

Rumunsko RON 6,174 6,18 6,14 0,06 -1,17
Rusko 100RUB 47,995 48,24 47,13 -1,72 -0,89

Ukrajina UAH 1,184 1,15 1,21 2,30 -25,85
EUR/USD 1,128 1,14 1,13 -0,59 -9,38
JPY/USD 119,320 119,60 119,03 -0,09 4,18

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,96 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70
6M změna -0,06pb -0,30pb -0,30pb -0,40pb -0,45pb -0,50pb 

PL 1,61 1,60 1,63 1,65 1,66 1,69
6M změna -0,49pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,36pb -0,31pb 

EUR -0,09 -0,10 -0,04 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,05pb -0,09pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 1,00

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,72
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

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 0,30 0,49 0,64 0,76 0,97 1,19

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 2,08 2,54 2,93 3,27 3,41
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,70 2,02 2,30 2,48 2,59 2,77

EUR 0,09 0,20 0,42 0,66 0,94 1,20

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

Dnešní zasedání ČNB podle očekávání nepřineslo žádnou
změnu v nastavení současné měnové politiky. ČNB ponechala
úrokové sazby i nadále na technické nule (0,05 %) a opět potvrdila
držet kurzovní závazek na úrovni EUR/CZK 27,0 alespoň do druhé
poloviny roku 2016. ČNB také připomenula, že je připravena
závazek posunout v případě potřeby.

Podle druhé letošní prognózy ČNB by měla měnově-politická inflace
v druhém čtvrtletí roku 2016 dosáhnout 1,2 % a ve třetím čtvrtletí 1,8
%. Prognóza meziročního tempa růstu HDP pro rok 2015 zůstává
nezměněna na 2,6 %. My odhadujeme toto tempo pro letošní rok na
2,4 %. Pro příští rok ČNB odhaduje lehce vyšší tempo 3,2 % (náš
odhad je 3,0 %). Podle slov guvernéra ČNB se dnes
zveřejněná prognóza od té předešlé změnila jen
nepatrně.

Průmyslová výroba v ČR v březnu meziměsíčně klesla o 0,3.
Meziroční tempo se zvýšilo na 6,2 % z předchozích 4,5 % a to
zejména kvůli kalendářním vlivům. Tahounem českého
průmyslu zůstává i nadále automobilový průmysl.
Zahraniční obchod ČR v březnu dosáhl přebytku 19,2 mld. Kč.
V porovnání s loňským březnem došlo k zhoršení o 6 mld. Kč.
Příjemně však překvapilo tempo vývozu – meziroční zvýšení o 10,2
%. My jsme čekali růst 6,6 % r/r. Dovoz vzrostl oproti loňskému
březnu o 13,7 %.

Dopad na korunu z dnešních makroekonomických dat a zasedání
ČNB nebyl žádný. Klíčový pro ni zůstává i nadále vývoj inflace.
Česká koruna se dnes odpoledne drží u EUR/CZK 27,42.

Řecký ministr financí Y. Varoufakis dnes uvedl, že jednání s věřiteli
pokročily a že očekává dohodu „v nejbližších dnech …(ehm) nebo
týdnech“. Ministr také dodal, že Řecko by mohlo zavést dluhovou
„brzdu“, aby tak zabránilo velkému zadlužování v budoucnosti. Dále
uvedl, že dohoda by měla obsahovat reformu penzijního a daňového
systému.

Euro-dolar se dnes drží u EUR/USD 1,13. Důležitý pro dolar
bude zítřejší zveřejnění změny počtu pracovních míst
mimo zemědělský sektor v USA za březen, kde trh čeká
v průměru hodnotu nad 200 tis.

Daniela Milučká, 234 401 498, research@rb.cz,14:40
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