
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,375 27,40 27,31 -0,31 -0,45

USA USD 25,205 25,34 25,11 -0,43 15,84
V. Británie GBP 37,684 37,67 37,36 -0,03 8,00
Švýcarsko CHF 26,226 26,23 26,09 -0,32 15,30

Turecko TRY 9,730 9,71 9,78 -0,45 2,18
Polsko PLN 6,815 6,82 6,76 0,71 3,68

Maďarsko 100HUF 9,230 9,24 9,14 0,53 2,99
Chorvatsko HRK 3,598 3,59 3,61 -0,17 0,06

Rumunsko RON 6,228 6,23 6,19 0,16 -0,22
Rusko 100RUB 46,690 47,12 45,69 1,75 -13,23

Ukrajina UAH 1,071 1,07 1,08 -0,96 -36,63
EUR/USD 1,086 1,09 1,08 0,46 -13,97
JPY/USD 119,690 120,34 119,62 -0,47 11,18

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 -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,12

HU 1,19 1,91 1,93 1,85 1,84 1,82
6M změna -0,50pb -0,17pb -0,17pb -0,25pb -0,31pb -0,38pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,52pb -0,49pb -0,46pb -0,41pb -0,39pb -0,36pb 

EUR -0,08 -0,06 -0,02 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,07pb -0,04pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,14 0,18 0,27 0,40 0,69
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 0,25 0,30 0,38 0,48 0,61 0,80

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 1,78 1,99 2,27 2,57 2,67
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,58 1,67 1,79 1,90 2,02 2,16

EUR 0,10 0,14 0,24 0,38 0,55 0,74

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

Dnes bude pozornost směrovat za oceán, kde bude večer 
zveřejněn záznam z minulého zasedání Fedu. Po slabších 
datech z trhu práce z minulého týdne může být trh citlivý na 
náznaky pochyb z potřeby dřívějšího růstu úrokových sazeb. 
Připomeňme, že počet pracovních míst v nezemědělském sektoru 
v březnu vzrostl jenom o 126 tis. místo očekávaných 245 tis. Na 
druhou stranu, včera zveřejněné JOLTS job openings za únor 
příjemně překvapily nárůstem na 5133 oproti očekávaným 5007. 

RBI je i nadále názoru, že k zvýšení úrokových sazeb Fedu dojde 
dle hlavního scénáře v červnu (přičemž dle RBI do konce roku 
vzrostou sazby Fedu o 75bp, zatímco odhadem trhu je +50 bp).

Euro-dolar se dnes odpoledne drží u včerejších EUR/USD 1,085.

Česká koruna je dnes bez výraznějšího pohybu u EUR/CZK 
27,35.

Klíčové pro ni budou zítra zveřejněná data o vývoji české 
inflace za březen. Naše odhady jsou shodné s mediánem trhu –
čekáme meziměsíční tempo růstu 0,2 % a 0,3 % meziročně. 
Současně s inflací bude zveřejněna i míra nezaměstnanosti v ČR za 
březen, kde opět společně s trhem čekáme pokles na 7,2 % 
z únorových 7,5 %. Z částí se v poklesu nezaměstnanosti promítne 
sezónnost, z částí pokračující expanze české ekonomiky.

Polský zlotý dnes pokračoval ve svém posilování a přibližuje se k 
hranici EUR/PLN 4,00.

Energetický informační úřad (EIA) ve své včerejší zprávě uvedl, že 
dohoda mezi Íránem a světovými velmoci by mohla 
vyústit k rušení ropných sankcí vůči Íránu, což by se 
následně mohlo promítnout do predikcí ohledně nabídky, poptávky 
i cen ropy. „Pokud by se tyto sankce uvolnily, základní scénář pro 
cenu ropy na rok 2016 poukazuje na pokles ceny o 5 až 15 
dolarů za barel,“ uvedla EIA.

Dnes se cena ropy Brent držela u 57,5 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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