
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,790 27,95 27,72 -0,18 1,31

USA USD 23,977 24,10 23,83 0,82 18,21
V. Británie GBP 36,383 36,53 36,26 0,27 4,97
Švýcarsko CHF 27,468 28,16 27,13 1,44 21,59

Turecko TRY 10,339 10,31 10,44 -0,83 8,36
Polsko PLN 6,435 6,48 6,41 -0,60 -2,69

Maďarsko 100HUF 8,678 8,70 8,58 0,50 -1,91
Chorvatsko HRK 3,613 3,61 3,65 -0,22 0,33

Rumunsko RON 6,164 6,20 6,14 -0,39 -0,26
Rusko 100RUB 36,739 36,99 36,36 -0,29 -36,52

Ukrajina UAH 1,544 1,53 1,55 0,33 -11,63
EUR/USD 1,154 1,16 1,15 -0,73 -14,65
JPY/USD 116,900 116,91 115,82 0,64 15,38

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 2,55 2,10 2,10 2,10 2,13 2,13

6M změna 0,99pb -0,17pb -0,20pb -0,20pb -0,22pb -0,29pb 
PL 2,05 2,05 2,05 2,03 2,02 2,00

6M změna -0,58pb -0,55pb -0,55pb -0,65pb -0,67pb -0,73pb 
EUR -0,07 -0,05 0,01 0,07 0,16 0,31

6M změna -0,10pb -0,10pb -0,09pb -0,14pb -0,15pb -0,19pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,58 0,65 0,79 0,87 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 0,75
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 0,26 0,31 0,40 0,51 0,73 1,02

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 2,02 2,19 2,45 2,78 2,91
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,66 1,63 1,71 1,81 1,97 2,18

EUR 0,14 0,15 0,30 0,46 0,72 0,99

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

Trhy dnes ještě vstřebávají včerejší šok, kdy Švýcarská 
centrální banka (SNB) opustila kurzový závazek a nechala 
švýcarský frank posílit pod hranici 1,20 za euro. Tento závazek 
zavedla v roce 2011. Zároveň snížila 3měsíční sazbu na -0,75% z -
0,25%.   Frank proti euru v prvotním šoku posílil o téměř 40 %, pak 
se ustálil na o 18 % sinější úrovni tedy blízko parity vůči euru.

České koruně rozhodnutí SNB připomnělo, že čeští centrální 
bankéři se do budoucna mohou chovat podobně „transparentně“ a 
reagovala proto posílením vůči euru. Taková úvaha není zcela mimo 
mísu – ČNB se učila od SNB a my opakovaně varujeme, že výstup 
z režimu kontroly kurzu vůbec nebude triviální (slovy ČNB exit bude 
stejně transparentní jako vstup do režimu intervencí). Ovšem ČNB 
má do exitu zřejmě opravdu daleko. Na začátku roku hrozí opět 
deflace a naakumulovaný objem rezerv zdaleka nedosahuje úrovně 
Švýcarska, kde podíl rezerv na HDP je cca 80 % zatímco v ČR jde o 
cca čtvrtinu HDP. Tento rok je tedy z režimu kontroly kurzu EUR/CZK 
opravdu málo pravděpodobný. Vyjádření guvernéra Singera o tom, 
že není třeba spěchat se změnou kurzového závazku, dohromady se 
včerejším krokem SNB pomohly posílit koruně na dnešní úroveň 
EUR/CZK 27,80. V současnosti nám odhad inflace na začátek roku 
vychází záporný. V nejbližších týdnech se tak koruna může opětovně 
dostat pod tlak. Záležet bude do značné míry i na politice ECB, která 
zasedá již příští týden.

O tom jak se české ceny vyvíjejí, dnes napovědělo zveřejnění indexu 
cen v průmyslu ČR za prosinec. Ceny průmyslových výrobců v 
ČR opět zaznamenaly rychlejší sestup, než se čekalo. 
Meziměsíční pokles činil 1,3 %. My jsme společně s trhu čekali 
pokles o 0,6 %. Meziroční propad cen v průmyslu se tak prohloubil 
na -3,7 % z listopadového poklesu o 1,7 %. Není překvapením, že 
za posledním poklesem stojí především ropa.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:30
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