
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,480 27,48 27,43 0,02 0,27

USA USD 21,869 21,97 21,85 0,38 10,08
V. Británie GBP 34,971 35,06 34,90 -0,09 5,12
Švýcarsko CHF 22,674 22,69 22,63 -0,23 0,78
Turecko TRY 9,614 9,58 9,63 0,62 2,42  
Polsko PLN 6,568 6,57 6,54 -0,11 -0,08

Maďarsko 100HUF 8,915 8,92 8,83 0,27 -0,69
Chorvatsko HRK 3,597 3,60 3,61 0,03 0,17
Rumunsko RON 6,232 6,23 6,21 0,06 1,45

Rusko 100RUB 54,909 54,96 54,69 0,24 -1,25
Ukrajina UAH 1,690 1,69 1,71 -0,75 2,83

EUR/USD 1,255 1,26 1,25 0,29 -9,40
JPY/USD 109,330 109,85 109,13 -0,38 7,22

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 1,27 2,03 2,10 2,09 2,15 2,20

6M změna -0,76pb -0,57pb -0,50pb -0,57pb -0,60pb -0,65pb 
PL 2,52 2,45 2,37 2,24 2,21 2,20

6M změna -0,07pb -0,15pb -0,25pb -0,48pb -0,53pb -0,59pb 
EUR -0,05 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,25pb -0,23pb -0,24pb -0,25pb -0,25pb -0,27pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,56 0,56 0,70 0,71 0,85 1,18

1D změna 0,23 1,06 0,78 1,16 1,24 2,72 USD 0,22 0,13 0,30 0,40 0,55 0,80
6M změna -2,41 -2,25 -0,78 11,13 3,48 -5,74 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,33 0,34 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,18 2,24 2,30 2,25 2,30 CZ 0,34 0,50 0,68 0,87 1,21 1,64
PL 1,88 1,82 1,84 1,88 1,83 HU 2,48 2,55 2,95 3,36 3,83 3,98

EUR 0,08 0,08 0,08 0,18 0,17 0,38 PL 1,96 2,10 2,30 2,51 2,78 3,03
EUR 0,19 0,28 0,47 0,74 1,12 1,55

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 dnes obchodovala mírně nad EUR/CZK 27,45. Euro 
začalo týden posilováním. Z úrovně EUR/USD 1,251, kam oslabilo 
po silném pátečním reportu z amerického trhu práce, dnes posílilo na 
EUR/USD 1,257.

Tahákem týdne bude zejména záznam z minulého zasedání 
FEDu. Vzhledem k silnému reportu z trhu práce za září budou trhy 
hledat jakékoliv náznaky možného dřívějšího růstu sazeb než 
oficiálně komunikovanou polovinu příštího roku (RBI čeká růst sazeb 
již v Q1 2015). Nezaměstnanost je nyní jen 5,9 %, což je velmi 
blízko úrovni, kterou FED považuje za plnou zaměstnanost.

České maloobchodní tržby vzrostly v srpnu meziročně o 
2,7 %. To bylo blízko našemu odhadu +3,0 % r/r. Medián odhadů 
agentury Bloomberg činil +3,4 % r/r. Meziroční růst deceleroval z 
červencových 6,2 % r/r zejména kvůli meziroční nevýhodě jednoho 
pracovního dne. Červenec měl naopak meziročně o jeden pracovní 
den navíc. Po očištění o pracovní dni vzrostly maloobchodní tržby o 
4,4 % r/r. Meziměsíčně po sezónním očištění vzrostly o slušných 0,6 
%. Na meziročním růstu se nejvíce podílely prodeje aut s meziročním 
růstem o 7,8 % (příspěvek 2,1 procentního bodu). Prodeje aut rostly i 
meziměsíčně – o 0,5 %. Slušně ještě rostly prodeje nepotravinářského 
zboží – o 3,8 % r/r (příspěvek 1,3 procentního bodu), ale prodeje 
potravin a pohonných hmot meziročně mírně poklesly. Obrázek 
maloobchodu se tedy prakticky nemění. Hlavním tahounem zůstávají 
prodeje aut a nepotravinářského zboží. Prodeje potravin jsou i nadále 
slabé.

Tento týden nás čeká spousta českých dat. Budou 
publikovány průmysl, obchodní bilance, nezaměstnanost a 
hlavně spotřebitelská inflace. Průmyslová výroba by podle 
našich odhadů měla meziročně stagnovat, ale tento opticky špatný 
výsledek by měl být způsobený jednak kalendářními efekty a hlavně 
vysokou srovnávací základnou z minulého roku (minulý rok v červenci 
si lidé houfně brali dovolenou a o to více pracovali v srpnu).
Vysoce sledovaná bude spotřebitelská inflace za září s ohledem na 
měnovou politiku ČNB. Čekáme meziměsíční pokles o 0,1 % kvůli 
sezónnímu snížení cen rekreací. Meziročně by ale měla inflace podle 
nás vzrůst na 1,0 % z 0,6 %. Výsledek spotřebitelské inflace má 
potenciál pohnout kurzem koruny.

Václav Franče, 234 401 498, research@rb.cz,14:40
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