
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,380 27,42 27,33 0,02 -0,44

USA USD 25,901 25,90 25,63 1,94 19,04
V. Británie GBP 37,797 37,89 37,71 0,35 8,32
Švýcarsko CHF 26,338 26,41 26,25 0,49 15,80

Turecko TRY 9,811 9,80 9,87 -0,03 3,04
Polsko PLN 6,814 6,83 6,78 -0,01 3,67

Maďarsko 100HUF 9,208 9,21 9,15 -0,04 2,74
Chorvatsko HRK 3,615 3,61 3,62 0,31 0,53

Rumunsko RON 6,210 6,23 6,19 -0,24 -0,51
Rusko 100RUB 50,191 51,29 49,15 2,64 -6,73

Ukrajina UAH 1,148 1,10 1,16 3,64 -32,11
EUR/USD 1,058 1,07 1,06 -0,74 -16,22
JPY/USD 120,380 120,62 120,19 -0,16 11,83

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 0,03 0,05 0,12

HU 1,16 1,89 1,92 1,84 1,83 1,80
6M změna -0,53pb -0,19pb -0,18pb -0,26pb -0,32pb -0,40pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,52pb -0,49pb -0,46pb -0,41pb -0,39pb -0,36pb 

EUR -0,06 -0,07 -0,02 0,01 0,08 0,19

6M změna -0,05pb -0,05pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,19 1,53 0,68 -0,15 0,31 0,39 USD 0,12 0,14 0,18 0,27 0,40 0,69
6M změna 10,90 40,55 27,28 30,11 8,55 -5,35 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,27 0,33 0,27 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,65 1,70 1,65 CZ 0,25 0,29 0,38 0,48 0,61 0,79

PL 1,60 1,54 1,54 1,62 1,54 HU 1,97 1,83 1,99 2,27 2,66 2,67
EUR 0,02 0,01 0,01 0,09 0,07 0,19 PL 1,59 1,71 1,83 1,94 2,07 2,20

EUR 0,07 0,11 0,22 0,36 0,53 0,72

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

Růst české průmyslové produkce v únoru o desetinku 
předčil očekávání, když si oproti lednu připsal 0,6 % (sezónně 
očištěno) a v meziročním srovnání vzrostl o 4,5 % po +5,4 % 
v lednu 2015 (vše sezónně očištěno). Bez sezónního očištění se růst 
průmysl posunul z 2,8 % na 4,5 % meziročně. Tahounem 
průmyslu nadále zůstává automobilový průmysl a nově i oživení 
zakázek (+10 % r/r v únoru). Předstihové indikátory naznačují růst 
průmyslu i v dalších měsících. V letošním roce průmyslová výroba 
dál poroste, ale o něco málo pomaleji než loni (čekáme letošní 
tempo růstu 4,6 % oproti loňským 4,9 %).

Česká koruna na dnešní data z průmyslu nijak významně 
nereagovala a drží se u EUR/CZK 27,37. 

ECB opět navýšila limit pro řecké banky v rámci 
programu ELA (Emergency Liquidity Assistance) o 
dalších 1,2 mld. eur na současných 73,2 mld. eur. K navýšení 
došlo po tom, co řecký ministr financí Y. Varoufakis řekl, že je 
přesvědčen, že k dohodě Řecka s evropskými věřiteli dojde tento 
měsíc. Ohledně vznikajících domněnek o možné rusko-řecké 
pomoci se Varoufakis vyjádřil, že „řecká vláda nehledá řešení 
evropského problému mimo Evropu.“

Dolar dnes posiloval a již atakuje hranici EUR/USD 1,055.

PLN a HUF začaly po včerejším krátkodobém oslabení 
dnes opět posilovat. Polský zlotý posiluje zpět k EUR/PLN 
4,00. Maďarský forint zase posiluje ze včerejších EUR/HUF 298 
k EUR/HUF 297. 

Inflace v Číně za březen rostla meziročním tempem 1,4 %, což je o 
desetinku nad očekáváním trhu. Ceny průmyslových výrobců v Číně 
(PPI index) v březnu klesly o -4,6 % r/r, trh očekával -4,8 % r/r. 

Cena ropy Brent se oproti včerejšku nijak významně nezměnila a 
dnes se nachází lehce nad 56,5 USD za barel.

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