
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,460 27,52 27,36 -0,40 -0,04

USA USD 25,315 25,32 25,04 -0,55 17,62
V. Británie GBP 37,696 37,66 37,33 0,03 8,07
Švýcarsko CHF 26,309 26,31 26,09 -0,76 15,96

Turecko TRY 9,774 9,73 9,82 -0,35 2,54
Polsko PLN 6,767 6,77 6,70 -0,24 2,87

Maďarsko 100HUF 9,181 9,20 9,12 -0,22 2,35
Chorvatsko HRK 3,604 3,59 3,63 -0,25 0,31

Rumunsko RON 6,218 6,22 6,18 -0,38 -0,32
Rusko 100RUB 45,886 45,94 45,01 2,87 -14,81

Ukrajina UAH 1,075 1,07 1,08 0,29 -35,94
EUR/USD 1,085 1,10 1,08 -0,63 -14,48
JPY/USD 120,160 120,18 119,41 0,54 11,43

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 1,16 1,91 1,93 1,86 1,84 1,82
6M změna -0,44pb -0,16pb -0,17pb -0,24pb -0,31pb -0,38pb 

PL 1,63 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,53pb -0,50pb -0,47pb -0,44pb -0,42pb -0,39pb 

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

6M změna -0,06pb -0,04pb -0,03pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,10 1,14 1,33 1,25 0,66 -0,39 USD 0,12 0,14 0,18 0,27 0,40 0,69
6M změna 9,19 34,41 23,74 26,89 7,33 -11,16 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,21 0,34 0,27 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,65 1,62 1,66 CZ 0,25 0,29 0,39 0,49 0,63 0,81

PL 1,62 1,53 1,54 1,61 1,55 HU 1,97 1,82 2,10 2,47 2,65 2,92
EUR 0,02 0,01 0,02 0,09 0,10 0,22 PL 1,59 1,71 1,84 1,95 2,07 2,20

EUR 0,11 0,15 0,26 0,40 0,58 0,77

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

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

Dnes zveřejněná bilance zahraničního obchodu v ČR v únoru 
vykázala přebytek rovných 18 mld. Kč, což je zanedbatelně 
pod naším očekáváním i odhadem trhu. Data ze začátku roku potvrzují 
pokračující expanzi české ekonomiky. Pro letošek čekáme rychlejší 
tempo exportu nežli importu a navýšení přebytku obchodní bilance k 
180 mld. Kč z loňských více než 155 mld. Kč. 
Pro českou korunu bude však zásadnější vývoj inflace (inflace v ČR za 
březen bude zveřejněna ve čtvrtek). Česká koruna se dnes drží bez 
většího pohybu u EUR/CZK 27, 45.

Připomeňme páteční údaj z amerického trhu práce, kde počet 
pracovních míst v nezemědělském sektoru v březnu vzrostl 
jenom o 126 tis. místo očekávaných 245 tis. 
Reakcí trhu bylo snížení spekulací na zvýšení úrokových sazeb Fedu a 
oslabení dolaru k EUR/USD 1,10. Prezidentka Fedu J. Yellenová totiž 
v každém svém prohlášení zdůrazňuje, že chce vidět zlepšující se 
podmínky na americkém trhu práce.
RBI vidí reakci trhu jako přehnanou. Dále RBI zastává názor, že Fed 
bude při svém rozhodování o prvním zvednutí úrokových sazeb 
přikládat větší váhu spíše rostoucím mzdám a klesající nezaměstnanosti, 
nežli jediné slabé hodnotě růstu zaměstnanosti, která je navíc jen 
výsledkem návratu k předešlému trendu zaměstnanosti a ne náznakem 
slabé fázi. Vzhledem k očekáváním o celkové výkonnosti amerického 
trhu práce, RBI nevidí riziko deflace v USA a čeká další posílení dolaru 
k EUR/USD 1,00 na září. 

Dnes dolar posílil k EUR/USD 1,086, čímž zcela smazal páteční 
ztrátu. 

Dnes zveřejněný finální údaj (kompozitního) indexu nákupních 
manažerů (PMI index) v eurozóně za březen nepřinesl nijak velkou 
změnu a skončil na 54,0 bodech (oproti únorovým 53,3 b), což je 
pořád v pásmu nad 50 bodů indikujících expanzi.

Dnešní údaj cen průmyslových výrobců (PPI) v eurozóně za únor 
poukazuje na meziměsíční růst 0,5 % a meziroční pokles -2,8% 
v porovnání s dolu revidovanými lednovými -1,1 % m/m a -3,5 % r/r. 
Cena ropy Brent zdražila na 57 USD za barel v porovnání 
s předsvátečními 54 USD/barel. K zdražení ropy Brent přispělo 
rozhodnutí Saudské Arábie zvednout ceny na květnové prodeje své 
ropy do Asie. 
Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:20
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