
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,350 27,37 27,32 0,00 6,11

USA USD 19,693 19,76 19,65 -0,27 1,57
V. Británie GBP 32,716 32,85 32,65 -0,26 6,60
Švýcarsko CHF 22,495 22,51 22,44 0,13 8,01
Turecko TRY 8,790 8,75 8,84 -0,85 -8,10
Polsko PLN 6,472 6,48 6,46 -0,20 5,75

Maďarsko 100HUF 8,732 8,73 8,68 -0,19 1,81
Chorvatsko HRK 3,572 3,57 3,59 0,00 5,09
Rumunsko RON 6,064 6,08 6,04 -0,21 5,10

Rusko 100RUB 53,931 54,17 53,81 -0,54 -9,26
Ukrajina UAH 2,112 2,12 2,27 -1,37 -11,45

EUR/USD 1,389 1,39 1,38 0,19 4,46
JPY/USD 102,660 103,09 102,60 -0,33 3,34

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,37 0,45 0,55

6M změna -0,03pb -0,03pb -0,04pb -0,08pb -0,12pb -0,19pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,08 0,18
HU 2,30 2,70 2,70 2,74 2,86 2,91

6M změna -1,05pb -1,10pb -1,10pb -1,01pb -0,89pb -0,77pb 
PL 2,60 2,59 2,61 2,71 2,74 2,79

6M změna 0,03pb -0,01pb 0,00pb 0,01pb 0,01pb 0,02pb
EUR 0,17 0,20 0,23 0,30 0,41 0,57

6M změna 0,10pb 0,10pb 0,11pb 0,08pb 0,06pb 0,03pb
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,49 0,49 0,50 0,56 0,70 0,93

1D změna -1,23 -1,42 -1,22 -2,59 -0,41 -2,20 6M změna -0,01pb -0,01pb 0,00pb 0,04pb 0,12pb 0,06pb
6M změna 0,46 7,83 6,55 2,96 6,34 -20,72 USD 0,09 0,12 0,16 0,23 0,33 0,56

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,47 0,50 0,63 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,99 3,34 3,64 3,06 3,46 CZ 0,39 0,82 1,16 1,50 1,89 2,30
PL 2,74 2,75 2,87 2,78 2,80 HU 3,25 3,95 4,49 4,94 5,42 5,65

EUR 0,32 0,31 0,32 0,42 0,43 0,68 PL 2,79 3,26 3,66 3,90 4,12 4,30
EUR 0,43 0,62 0,99 1,38 1,84 2,31

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
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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

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 %

Průmyslová produkce eurozóny na začátku roku mírně 
klesla o 0,2 % meziměsíčně , když se čekal růst kolem 0,5 %. 
Nicméně předchozí údaj byl revidován vzhůru. Meziroční nárůst 
průmyslové produkce tak v lednu 2,1 %, když byl odhadován růst o 
1,9 %. 

Euro dnes proti dolaru opětovně posílilo a nakrátko 
překročilo hranici EUR/USD 1,290. 
Na vývoj tohoto měnového páru by mohlo mít zítřejší zveřejnění růstu 
maloobchodních tržeb v USA za únor. Únor byl sice v USA stále 
zasažen chladným počasím, nicméně data z trhu práce ukázala 
zlepšení a tak se i od maloobchodních tržeb čeká mírný růst o 0,2 %. 
Nejbližším významným hybatelem kurzu dolaru ovšem bude 
zasedání  americké centrální banky příští týden (18.3. –
19.3.). Nikoliv náhodou je jednou z hlavních témat na Bloombergu 
dnešní článek pojednávající o nepříliš velké šanci zvýšit v USA pro 
tento rok významněji inflaci z důvodu omezeného prostoru pro růst 
nájmů.

Ve střední Evropě dnes pokračovalo oslabování polského zlotého 
a maďarského forintu. Ukrajinská hřivna stále prochází velkou 
volatilitou nicméně z hlediska její úrovně vůči dolaru je na tom dnes 
podobně jako včera (USD/UAH 9,35).

Česká koruna si vývoje v regionu prakticky nevšímá a je jakoby 
„zahleděna sama do sebe“ ve velmi úzkém pásmu poblíž EUR/CZK 
28,35. Pro její vývoj bude letos kruciální vývoj a výhled na inflaci. Ta 
je na počátku roku velmi blízko toho, co se čekalo (0,2 % r/r).

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:35
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