
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,865 27,87 27,71 0,40 1,07

USA USD 24,643 24,72 24,43 -0,15 19,59
V. Británie GBP 37,292 37,29 36,90 0,64 7,23
Švýcarsko CHF 27,402 27,55 26,68 -1,12 20,91
Turecko TRY 10,408 10,37 10,54 -0,46 7,74
Polsko PLN 6,588 6,59 6,55 0,08 -0,39

Maďarsko 100HUF 8,927 8,93 8,85 -0,09 1,32
Chorvatsko HRK 3,623 3,60 3,63 0,53 0,33
Rumunsko RON 6,235 6,23 6,18 0,52 0,14

Rusko 100RUB 36,342 36,64 35,83 -3,29 -37,37
Ukrajina UAH 1,574 1,57 1,59 -0,53 -7,12

EUR/USD 1,133 1,13 1,12 0,78 -15,41
JPY/USD 117,450 118,65 117,48 -0,84 14,26

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15
HU 1,48 2,09 2,10 2,10 2,12 2,13

6M změna 0,15pb 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,07pb -0,10pb 
PL 1,83 2,01 2,02 2,01 2,00 1,99

6M změna -0,80pb -0,59pb -0,58pb -0,66pb -0,69pb -0,74pb 
EUR -0,03 -0,02 0,00 0,05 0,14 0,28

6M změna -0,21pb -0,06pb -0,09pb -0,15pb -0,17pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,55 0,70 0,69 0,88 1,04

1D změna -0,50 -1,45 -1,62 1,72 0,03 -0,91 USD 0,25 0,28 0,40 0,37 0,60 0,91
6M změna 1,22 13,12 7,81 13,75 6,73 -36,51 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,26 0,24 0,37 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,89 1,77 1,89 1,89 1,76 CZ 0,28 0,32 0,38 0,50 0,73 1,03
PL 1,60 1,41 1,38 1,61 1,40 HUThe record could not be found 1,87 1,99 2,22 2,52 2,64

EUR 0,05 0,03 0,04 0,12 0,11 0,25 PL 1,60 1,57 1,60 1,68 1,83 2,03
EUR 0,12 0,17 0,32 0,49 0,74 1,03

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

OO

Stručný přehled z trhu:
Ruský rubl včera mírně oslabil vůči USD poté, co agentura S&P 
snížila rating zahraničních závazků Ruska z BBB- na BB+ do 
neinvestičního pásma. Tento krok byl trhem vesměs očekáván. 
Podobné kroky od ostatních agentur jsou „na spadnutí“.
CZK dnes pozvolna oslabuje přes 27,80 za euro. Vůči USD se 
drží okolo 24,60.
Ropa Brent fluktuuje okolo 46 USD/barel.
USD se držel na mírně slabších úrovních než včera, okolo 1,13 
za euro. Po zveřejnění ale nečekaného poklesu objednávek 
zboží dlouhodobé spotřeby se posunul přes 1,13 za euro.
Dlouhodobé objednávky v USA klesly v prosinci o 3,4% 
m/m, zatímco se čekal nárůst o 0,3% m/m. Navíc i listopadové 
údaje byly revidovány o 1,4procentního bodů níž na -2,1%. Je 
to zklamání. Pokles se dá jen zčásti vysvětlit nižšími 
objednávkami v dopravě. I bez dopravních prostředků klesly 
objednávky o 0,8%  po -1,3% v listopadu (původně -0,4% 
m/m).
V 16:00 budou ještě zveřejněny ukazatele z 
realitního trhu, regionální index výrobní aktivity v 
Richmondu a spotřebitelská důvěra vše z USA. Prodej 
nových domů by se měl vrátit na úroveň 450 tisíc (tj. 3-měsíční 
max) a  ceny nemovitostí by měly pokračovat v růstu - nicméně 
tempo růstu zpomaluje na úroveň z konce roku 2012. 
Dvouciferné cenové nárůsty z přelomu 2013 / 2014 jsou pryč. 
Výrobní aktivita v Richmondu by se měla po prudkém poklesu v 
listopadu vrátit na úrovně z léta 2014 (konkrétně na 7 bodů). 
Lednová důvěra spotřebitelů by měla výrazně poskočit na 95,1 
bodu (tj. na 7-leté maximum) z prosincových 92,6. Klesající 
nezaměstnanost a levnější pohonné hmoty spotřebitelům zvedají 
náladu. 
A na závěr: zítra večer nás čeká zasedání americké 
centrální banky Fedu - změna sazeb se nečeká. Podle trhu 
i RBI začne Fed zvedat sazby v polovině letošního roku. 
Uvidíme, jestli ostatní data dnes zveřejněná potvrdí sílu americké 
ekonomiky.

Helena Horská, 234 401 413, research@rb.cz,14:40

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
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