
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 28,060 28,08 27,84 0,70 2,26

USA USD 23,752 23,71 23,48 0,30 17,68
V. Británie GBP 35,983 35,68 35,46 0,87 4,13
Švýcarsko CHF 23,359 23,38 23,17 0,69 3,38
Turecko TRY 10,338 10,26 10,45 0,94 8,66
Polsko PLN 6,571 6,59 6,49 1,15 -0,80

Maďarsko 100HUF 8,841 8,88 8,78 0,61 -0,08
Chorvatsko HRK 3,654 3,63 3,66 0,63 1,42
Rumunsko RON 6,251 6,26 6,19 0,68 0,61

Rusko 100RUB 38,538 39,69 37,84 -0,08 -34,78
Ukrajina UAH 1,516 1,51 1,52 0,01 -12,32

EUR/USD 1,178 1,18 1,18 -0,07 -13,40
JPY/USD 119,57 119,88 118,97 -0,07 17,97

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,45 2,07 2,10 2,10 2,13 2,14

6M změna -0,30pb -0,22pb -0,20pb -0,21pb -0,22pb -0,28pb 
PL 2,09 2,07 2,07 2,05 2,05 2,04

6M změna -0,55pb -0,53pb -0,54pb -0,63pb -0,64pb -0,69pb 
EUR -0,07 -0,04 0,01 0,07 0,17 0,32

6M změna -0,12pb -0,09pb -0,08pb -0,13pb -0,14pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,57 0,71 0,75 0,88 1,07

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,25 0,28 0,40 0,50 0,60 0,91
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

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 0,29 0,40 0,49 0,63 0,83 1,11
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 2,10 2,32 2,61 2,99 3,13

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,71 1,72 1,83 1,95 2,09 2,30
EUR 0,16 0,24 0,36 0,54 0,80 1,10

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

Počet nově vytvořených pracovním míst v USA v prosinci 
vzrostl o 252 tisíc, což bylo lehce nad odhady. Míra nezaměstnanosti 
se dále snížila na 5,6 % z předchozích 5,8 %, čekalo se 5,7 %.

Česká koruna dnes vůči euru oslabila přes hranici EUR/CZK 
28,0 a dosahovala až k EUR/CZK 28,05. Koruně zřejmě 
neprospěla nově zveřejněná data o inflaci, ale jak uvádím níže, 
k velkému překvapení nedošlo. Jde spíše o pokračující příběh klesající 
evropské,  a potažmo české inflace, za kterým nyní stojí pokles cen 
ropy, který se ne a ne zastavit. Riziko deflace se tak transformuje do 
spekulací z možného zásahu ČNB a koruna tak oslabuje i bez zásahu 
ČNB. O tom, zda oslabování bude pokračovat, rozhodne v nejbližší 
době inflace za leden a pak především další vývoj ceny ropy. V jejím 
případě se zdá, že hlavním tahounem směrem dolů jsou nyní spíše 
emoce, nežli rozumný fundament. Tyto emoce, ale mají potenciál stlačit 
cenu ropy k 40 USD/barel. 
Spotřebitelské ceny v ČR v prosinci klesly o 0,1 %. Meziroční míra 
inflace zpomalila na pouhých 0,1 % z předchozích 0,6 %. Společně s 
trhem jsme čekali meziměsíční stagnaci cen a zpomalení meziroční míry 
inflace na 0,2 %. O větším překvapení s ohledem na to, jak se vyvíjí 
inflace v eurozóně nelze mluvit. Za prosincovým snížením průměrné 
cenové hladiny stojí pokles cen u čerpacích stanic, který je výsledkem 
poklesu cen ropy na světových trzích. Pro rok 2015 bude cena ropy 
patřit ke klíčovým otázkám. Eurozóna většinu příštího roku setrvá v 
deflačním pásmu, což představuje riziko poklesu cen i pro českou 
ekonomiku – to je také důvod, proč na začátku roku vidíme tlaky na 
oslabení české koruny. Ostře sledovaná tak bude inflace za leden, který 
řada firem využije k úpravě ceníků. Inflace se začátkem roku bude 
pohybovat blízko nuly. Sklouznutí do záporu by znamenalo oslabení 
české koruny a naopak větší kladné hodnoty by mohly vést k posílení. 
Otázkou ovšem také je, kde se cena ropy, která je nyní zřejmě více 
řízena emocemi nežli fundamenty, nacházet za měsíc.
Průmysl v ČR podle neočištěných údajů v listopadu meziročně klesl o 
0,4%, ale po očistění o sezónnost přidal 1,2% meziměsíčně a 4,7% 
meziročně! Listopadový meziměsíční přírůstek je třetí nejvyšší v roce 
2014! Takže v realitě žádný propad se nekonal. Listopad 2014 byl o 
dva pracovní dny chudší – to je ta příčina poklesu v hrubém srovnání.  
Kvůli dvěma chybějícím dnům jsme se obávali až 1,1%tního 
meziročního poklesu průmyslu. Takže listopadový výsledek je dobrou 
zprávou! Trh čekal stagnaci, což bylo příliš optimistické.
Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:30
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