
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,545 27,63 27,49 0,05 0,25

USA USD 25,563 25,70 25,47 -0,09 17,33
V. Británie GBP 37,785 38,11 37,69 -0,21 7,95
Švýcarsko CHF 26,391 26,46 26,30 0,31 16,12

Turecko TRY 9,832 9,82 9,91 0,47 2,90
Polsko PLN 6,783 6,78 6,74 0,64 3,16

Maďarsko 100HUF 9,227 9,24 9,13 0,36 3,78
Chorvatsko HRK 3,602 3,60 3,62 0,03 0,17

Rumunsko RON 6,242 6,26 6,22 -0,02 0,22
Rusko 100RUB 44,183 44,36 43,60 0,14 -19,34

Ukrajina UAH 1,088 1,09 1,11 -0,90 -36,07
EUR/USD 1,079 1,08 1,07 0,55 -13,80
JPY/USD 119,810 120,33 119,41 -0,26 9,17

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 1,23 1,92 1,93 1,88 1,84 1,83
6M změna -0,05pb -0,11pb -0,17pb -0,21pb -0,31pb -0,37pb 

PL 1,62 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,97pb -0,87pb -0,74pb -0,60pb -0,56pb -0,53pb 

EUR 0,05 -0,05 -0,02 0,02 0,09 0,20

6M změna 0,10pb -0,04pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,56 0,57 0,70 0,76 0,93 1,02

1D změna 0,96 0,88 1,03 -0,90 -1,11 1,96 USD 0,22 0,22 0,42 0,52 0,38 0,96
6M změna 6,90 31,28 19,21 21,17 4,51 -17,81 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,21 0,18 0,34 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,63 1,62 1,64 1,62 1,61 CZ 0,25 0,32 0,39 0,49 0,63 0,85

PL 1,59 1,54 1,54 1,61 1,55 HU 1,97 1,83 2,07 2,38 2,68 2,78
EUR 0,03 0,00 0,00 0,09 0,08 0,21 PL 1,59 1,71 1,86 1,98 2,10 2,23

EUR 0,08 0,13 0,25 0,39 0,55 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 %

1.4.2015

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

Český index nákupních manažerů (PMI) byl v březnu 
jasným regionálním lídrem a svou hodnotou 56,1 bodu 
překonal nejen očekávání trhu, ale i vývoj PMI indexů v 
sousedních zemích. Náš odhad byl shodně s trhem 55,7 bodu. 
Sousední Maďarsko zaznamenalo jen slabší růst indexu na 55,6 bodu 
z předchozích 55,0b. Naopak, polský PMI index byl 54,8 bodu, což 
bylo lehce pod odhadem trhu. Očividný optimismus českých nákupních 
manažerů tak poukazuje na jejich důvěru v pokračující expanzi 
českého průmyslu.

Regionální měny – česká koruna, polský zlotý i maďarský forint –
dnes lehce posílily. Česká koruna se přibližovala k hranici 
EUR/CZK 27,5. Polský zlotý se dostal pod EUR/PLN 4,07 a forint pod 
EUR/HUF 300.

Evropský PMI index byl v březnu zpřesněn z 51,9 bodu na 52,2b. 
Úprava odhadu jde na vrub ekonomickému růstu Španělska, Itálie a 
dále sílicí výkonnosti německé ekonomiky. 

Německá kancléřka A. Merklová a francouzský prezident F. Hollande 
na včerejším setkání v Berlíně znova zdůraznili, že chtějí udržet Řecko 
v eurozóně. Merklová také podotkla, že nadcházející jednání Řecka 
s evropskými věřiteli jsou „začátkem“ jejich cesty, avšak „ještě tam 
nejsou“. Odpoledne mají ministři financí eurozóny na telekonferenci 
projednat předložený řecký návrh. ECB dnes zase projedná stávající 
71 mld. eur limit finanční pomoci (Emergency Liquidity Assistance 
programu) řeckým bankám. 

Americký index změny zaměstnanosti (ADP) v březnu 
zklamal svojí hodnotou 189 tisíc, což je nejnižší hodnota od 
loňského února. Trh čekal lehký nárůst na 225 tis. z únorových 212 tis.

Odpoledne bude zveřejněn ostře sledovaný ISM index výrobní aktivity 
v USA za březen. Trh čeká lehký pokles na 52,5 bodu oproti 
předchozím 52,9b. 

Euro-dolar se dnes drží u EUR/USD 1,076.

Cena ropy Brent se podobně jako včera držela lehce pod 54 USD 
barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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