
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,540 27,55 27,49 -0,11 0,24

USA USD 25,232 25,34 25,02 -0,88 15,81
V. Británie GBP 37,472 37,57 37,28 -0,57 7,05
Švýcarsko CHF 26,391 26,54 26,27 -0,45 16,12

Turecko TRY 9,738 9,73 9,86 -0,71 1,92
Polsko PLN 6,757 6,77 6,73 -0,38 2,77

Maďarsko 100HUF 9,170 9,26 9,14 -0,34 3,14
Chorvatsko HRK 3,613 3,61 3,65 0,00 0,47

Rumunsko RON 6,237 6,28 6,21 -0,08 0,14
Rusko 100RUB 44,231 45,15 44,03 -0,84 -19,25

Ukrajina UAH 1,104 1,08 1,13 0,20 -35,14
EUR/USD 1,099 1,10 1,09 1,01 -12,18
JPY/USD 119,010 119,78 118,90 -0,58 8,44

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 0,04 0,06 0,12

HU 1,18 1,90 1,93 1,86 1,84 1,82
6M změna -0,10pb -0,13pb -0,17pb -0,23pb -0,31pb -0,38pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,97pb -0,88pb -0,74pb -0,60pb -0,56pb -0,53pb 

EUR -0,08 -0,06 -0,02 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,03pb -0,05pb -0,03pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,51 -0,28 0,01 0,63 0,37 -0,19 USD 0,12 0,14 0,18 0,27 0,40 0,70
6M změna 7,48 30,14 18,57 23,72 4,43 -14,68 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,27 0,34 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,66 1,66 1,67 1,72 1,68 CZ 0,26 0,30 0,40 0,50 0,63 0,82

PL 1,59 1,52 1,56 1,61 1,56 HU 1,97 1,85 2,09 2,40 2,71 2,81
EUR 0,03 0,03 0,01 0,10 0,09 0,23 PL 1,60 1,72 1,85 1,97 2,09 2,23

EUR 0,10 0,14 0,28 0,42 0,59 0,77

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

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

Dnes netrpělivě očekávaná data z amerického trhu 
práce dost zklamaly. Počet pracovních míst v 
nezemědělském sektoru v USA v březnu vzrostl jenom o 126 
tis., což bylo pod všechny odhady. Trh čekal nárůst v průměru 
245 tis. oproti únorovým dolu revidovaným 264 tis. (původní 
únorový údaj byl 295 tis.). Nezaměstnanost v USA se v březnu 
podle očekávání nezměnila a zůstala na 5,5 %. 

Pozitivní zprávou je růst americké průměrné hodinové mzdy 
v březnu 0,3 % m/m a 2,1 % r/r, což bylo lehce nad 
očekáváním trhu (trh čekal růst 0,2 % m/m a 2,0 % r/r).

Dolar již včera oslabil z EUR/USD 1,075 k EUR/USD 1,09. Po 
dnešních datech z amerického trhu práce dolar dál ztrácel 
na EUR/USD 1,10.

Maloobchodní tržby v ČR v únoru, prakticky přesně 
podle našich odhadů, rostly meziročně o 6,3 %. Se 
započtením aut činil růst 7,2 %. Trh v mediánu čekal růst 5,1 %, 
bez aut a 6,0 % s auty. Spotřebitelská důvěra je poblíž 
historických maxim, mzdy pomalu rostou, situace na trhu práce 
se citelně zlepšuje a inflace v průměru neexistuje. To vše 
pozitivně působí na reálné maloobchodní tržby.
Pro letošek čekáme mírné zrychlení růstu maloobchodních tržeb 
na 3,4 % (bez prodeje aut) z loňského tempa 2,8 %. Včetně 
prodeje aut čekáme růst lehce nad 4 %.

Česká koruna nijak výrazně na dnešní data z maloobchodu 
nereagovala a drží se stabilně u EUR/CZK 27,55.

Írán se včera dohodl se světovými velmoci na hlavních bodech 
dohody o svém nukleárním programu. Cena ropy Brent
reagovala poklesem k 54 USD za barel. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:45
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