
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,560 27,59 27,47 0,22 0,51

USA USD 21,680 21,70 21,50 1,11 8,79
V. Británie GBP 35,313 35,30 35,09 0,45 6,54
Švýcarsko CHF 22,825 22,84 22,73 0,24 1,44
Turecko TRY 9,621 9,60 9,66 0,33 5,73  
Polsko PLN 6,596 6,60 6,57 0,00 0,41

Maďarsko 100HUF 8,876 8,88 8,84 0,12 -0,01
Chorvatsko HRK 3,615 3,61 3,62 0,22 0,89
Rumunsko RON 6,264 6,27 6,23 0,27 1,90

Rusko 100RUB 56,290 56,45 56,06 0,23 0,96
Ukrajina UAH 1,673 1,67 1,69 -0,62 -7,86

EUR/USD 1,272 1,28 1,27 -0,46 -7,50
JPY/USD 109,240 109,37 108,98 0,21 6,27

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,04pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,28 2,03 2,10 2,09 2,15 2,20

6M změna -0,42pb -0,55pb -0,50pb -0,59pb -0,61pb -0,66pb 
PL 2,41 2,55 2,45 2,32 2,30 2,28

6M změna -0,19pb -0,05pb -0,16pb -0,39pb -0,44pb -0,51pb 
EUR 0,02 -0,01 0,01 0,08 0,19 0,34

6M změna -0,18pb -0,21pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,24pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,55 0,70 0,76 0,91 1,22

1D změna 0,69 0,37 0,22 1,28 0,90 0,00 USD 0,22 0,23 0,25 0,49 0,44 0,67
6M změna -2,13 1,15 2,48 11,42 5,43 0,25 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,33 0,33 0,39 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,17 2,22 2,32 2,23 2,28 CZ 0,32 0,50 0,69 0,94 1,29 1,72
PL 1,88 1,79 1,79 1,89 1,79 HU 2,48 2,56 2,95 3,34 3,82 3,98

EUR 0,09 0,08 0,08 0,19 0,18 0,38 PL 1,97 2,06 2,25 2,47 2,77 3,02
EUR 0,19 0,28 0,48 0,76 1,18 1,62

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

Česká koruna se dnes obchodovala mírně nad EUR/CZK 27,50. Euro 
dnes oslabilo až na EUR/USD 1,270. Ráno se přitom obchodovalo 
okolo EUR/USD 1,277.

Česká národní banka na dnešním zasedání ponechala 
hlavní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 0,05 %. 
ČNB také oznámila, že nic nemění na současné politice 
udržování kurzu koruny proti euru nad hladinou 27,0. Nic 
jiného se ani neočekávalo. Na tiskové konferenci opět zaznělo, že 
ČNB neukončí intervenční režim dříve než v roce 2016. Rizika 
stávající prognózy jsou hodnocena jako mírně protiinflační, přičemž 
mezi protiinflační rizika ČNB řadí domácí ekonomický růst, mzdy, 
utlumenější inflace v eurozóně a nižší světové ceny potravin a ropy. 
Podle guvernéra ČNB je dopad ukrajinské krize nevýznamný. S 
ohledem na zvýšená geopolitická rizika a s ohledem na vyjádření 
členů Bankovní rady jsme posunuli naše očekávání, kdy ČNB opustí 
režim kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0, na první čtvrtletí 2016. Již v 
září 2014 očekáváme nárůst inflace na +1,0 % r/r (kvůli nízké 
srovnávací základně) a tedy návrat inflace do tolerančního pásma 
pro inflační cíl (2 % +- 1 procentní bod). Sazby ČNB pravděpodobně 
začnou růst až ve 3. čtvrtletí 2016.

Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby 
v srpnu meziměsíčně poklesly o 18,2 %. Takovýto hluboký 
pokles byl ale v souladu s očekáváním trhů vzhledem k tomu, že 
v červenci naopak objednávky kvůli Boeingu prudce vzrostly o 22,5 
% m/m. Po odečtení volatilních objednávek Boeingu vzrostly 
objednávky o 0,6 % m/m.

Zítra nás čeká třetí odhad amerického HDP za Q2. Čeká se 
drobná revize nahoru na 4,6 % č/č anualizovaně z 4,2 %.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:00
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