
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,390 27,42 27,31 0,05 -0,62

USA USD 25,017 25,10 24,82 -0,29 15,39
V. Británie GBP 37,303 37,44 37,13 -0,29 5,64
Švýcarsko CHF 26,115 26,16 25,80 0,76 14,41

Turecko TRY 9,770 9,73 9,88 -0,37 1,55
Polsko PLN 6,659 6,68 6,64 0,26 0,96

Maďarsko 100HUF 9,062 9,07 8,98 0,87 2,10
Chorvatsko HRK 3,582 3,58 3,59 0,00 -0,91

Rumunsko RON 6,209 6,23 6,17 0,31 -0,88
Rusko 100RUB 43,164 43,40 42,18 1,52 -23,32

Ukrajina UAH 1,079 1,08 1,12 -3,07 -35,50
EUR/USD 1,092 1,10 1,09 -0,21 -14,33
JPY/USD 119,600 119,87 119,21 -0,11 9,99

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 1,28 2,03 2,04 1,97 1,96 1,93
6M změna 0,00pb 0,00pb -0,06pb -0,12pb -0,19pb -0,27pb 

PL 1,64 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,77pb -0,93pb -0,81pb -0,67pb -0,64pb -0,60pb 

EUR -0,05 -0,04 -0,01 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,05pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,60 0,70 0,85 0,91 1,08

1D změna 0,44 0,02 0,33 -0,21 -0,06 2,16 USD 0,20 0,20 0,44 0,39 0,86 1,19
6M změna 6,89 25,12 15,90 20,39 6,91 -25,34 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,29 0,21 0,19 0,34 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,77 1,72 1,74 CZ 0,25 0,31 0,41 0,50 0,65 0,86

PL 1,62 1,58 1,56 1,63 1,57 HU 1,97 1,94 2,20 2,47 2,88 2,92
EUR 0,04 0,01 0,01 0,11 0,09 0,23 PL 1,63 1,72 1,86 1,97 2,09 2,26

EUR 0,11 0,14 0,28 0,41 0,58 0,75

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

Index nákupních manažerů výrobního sektoru (PMI) 
v eurozóně za březen meziměsíčně vzrostl o 0,9 bodu na 
51,9 b. Německý PMI index v březnu příjemně překvapil zvednutím na 
52,4 bodu, což je 0,9 bodu nad očekávání trhu. PMI index ve Francii 
se také dostal na vyšší úroveň, 48,2b., což je nárůst o 0,6 bodu oproti 
únoru. Spotřebitelská důvěra v eurozóně je v březnu na 
svém maximu od roku 2007. Oproti únorové hodnotě -6,7 bodu 
se zvýšila o 3 body na současných -3,7b. Rostoucí spotřebitelská 
důvěra a indexy nákupních manažerů v březnu tak 
podporují přesvědčení, že země eurozóny jsou od začátku 
roku v růstové fázi ekonomického cyklu.

Spotřebitelská důvěra v České republice zůstala v březnu 
nezměněná (3,3 bodu) a nachází se pořád u svého vrcholu. 
Důvěra českých podnikatelů meziměsíčně klesla na 11,6 bodu 
z únorových 12,2 b. Největší optimismus přetrvává v českém průmyslu 
(meziměsíční nárůst o 1,7 bodu), naopak stavebnictví pořád provází 
mírný sentiment. 
Naopak zhoršení indexu nákupních manažerů v Číně 
v březnu na 49,2 bodu z předchozích 50,7 bodu poukazuje na 
potřebu silnějšího stimulu, aby bylo dosaženo 7 procentního tempa 
růstu HDP cílovaného čínskou vládou.
Maďarská centrální banka dnes snížila hlavní úrokovou 
sazbu na 1,95 %. Trh čekal sníženi na 1,90 %.

Včerejší setkání německé kancléřky A. Merklové a řeckého premiéra A. 
Tsiprase trochu zmírnilo současné politické napětí mezi Řeckem a 
Německem. A. Tsipras uvedl, že pokud se dosáhne dohoda na 
politické úrovni, pak otázka financování může být vyřešena 
institucionálně. Německá kancléřka zase uvedla, že by ráda viděla 
Řecko ekonomicky silné. Řecký premiér na včerejším setkání nedodal 
žádný seznam opatření, které Řecko plánuje zavést, aby si odemklo 
doposud uzamčený balíček finanční pomoci od Troiky. Dodal však, že 
hledá řešení, která by „byla výhodná pro všechny strany“. Finální 
seznam navrhovaných řeckých reforem by měl být předložen 
nejpozději do příštího pondělí, řekl mluvčí řecké vlády. 
Kurz EUR/CZK je dnes bez významného pohybu u EUR/CZK 27,35.
Dolar dnes lehce oslabil k EUR/USD 1,1.
Cena ropy Brent se dnes pomalu šplhala k 55 USD/barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:25
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