
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,755 27,78 27,65 -0,29 0,91

USA USD 24,680 24,81 24,58 -0,72 20,26
V. Británie GBP 37,054 37,34 36,92 -0,50 6,66
Švýcarsko CHF 27,713 28,26 27,42 -2,23 22,55
Turecko TRY 10,456 10,41 10,57 -1,12 8,34
Polsko PLN 6,583 6,60 6,54 0,00 -0,63

Maďarsko 100HUF 8,935 8,94 8,85 -0,20 1,07
Chorvatsko HRK 3,604 3,59 3,62 -0,25 0,14
Rumunsko RON 6,203 6,20 6,16 0,05 -0,78

Rusko 100RUB 37,577 38,75 37,30 -2,49 -34,73
Ukrajina UAH 1,578 1,58 1,59 -0,48 -6,57

EUR/USD 1,125 1,13 1,11 0,41 -16,00
JPY/USD 118,310 118,48 117,25 0,48 15,11

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 1,46 2,10 2,10 2,10 2,12 2,13

6M změna -0,60pb 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,07pb -0,10pb 
PL 1,78 2,01 2,03 2,01 2,00 1,99

6M změna -0,85pb -0,59pb -0,57pb -0,66pb -0,69pb -0,74pb 
EUR -0,02 -0,02 0,00 0,05 0,14 0,28

6M změna -0,05pb -0,07pb -0,10pb -0,16pb -0,17pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,55 0,70 0,76 0,88 1,16

1D změna 0,63 0,94 0,53 -0,25 -0,79 -4,22 USD 0,25 0,18 0,40 0,50 0,60 0,89
6M změna 0,65 12,05 7,30 11,65 4,69 -35,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,30 0,27 0,22 0,37 0,32 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,91 1,77 1,89 1,91 1,76 CZ 0,27 0,32 0,39 0,51 0,73 1,01
PL 1,65 1,43 1,40 1,63 1,42 HUThe record could not be found 1,88 2,03 2,26 2,58 2,70

EUR 0,05 0,04 0,04 0,10 0,11 0,25 PL 1,64 1,59 1,62 1,70 1,87 2,07
EUR 0,13 0,17 0,33 0,49 0,74 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

Výsledky řeckých voleb: zvítězila populistická, levicová strana 
Syriza. Nezískala sice většinu (chyběly jen 2 křesla), ale podpora 
voličů je silnější, než se obecně čekalo. Podle posledních zpráv 
Syriza uzavřela dohodu s pravicovou stranou Nezávislí Řekové, která 
je také laděna „anti-reformně“. Jednání o přenastavení splátek a 
programu úspor s Trojkou a změnou reformního kurzu Řeka a 
ostatními věřiteli budou tvrdá. To je faktor, který by měl působit 
v neprospěch eura vůči dolaru. Během dneška ovšem kurz eura vůči 
dolaru mírně zkorigoval na EUR/USD 1,24, zatímco ráno se 
nacházel pod hladinou EUR/USD 1,20.

Česká koruna mírně posílila na hladinu 27,70.

Vládní dluhopisové výnosy Německa se splatností deset let v reakci 
na rozhodnutí ECB z minulého týdne nejprve vzrostly, ale nyní klesly 
ještě níž k 0,35 %. Podobným způsobem se vyvíjí i výnosy českých 
dluhopisů.

Hlavní událostí tohoto týdne bude zasedání americké 
centrální banky ve středu. Konkrétní krok se nečeká a není 
naplánována ani tisková konference.  Důležité tak bude následné 
písemné vyjádření. S ohledem na slušné výsledky reální ekonomiky je 
pravděpodobné, že Fed svůj postoj moc nezmění (růst sazeb 
v polovině letošního roku). Ale slušné výsledky reálné ekonomiky je 
jedna věc a inflace druhá. Inflace je díky cenám ropy velmi nízko as 
spekulace na růst úrokových sazeb se snížili. Vyjádření Fedu tak 
může způsobit další významnou reakci dolaru.

Ifo index podnikatelské důvěry v Německu v lednu 
vzrostl na 106,7 bodu z předchozí úrovně 105,5. Čekalo se 
zvýšení pouze na 106,3 b. Německo tak do nového roku vkročilo 
pravou nohou, což je dobrá zpráva i pro ČR.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:02
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