
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,820 27,79 27,73 0,11 1,57

USA USD 22,287 22,19 22,06 0,36 12,12
V. Británie GBP 35,449 35,39 35,28 -0,27 5,77
Švýcarsko CHF 23,079 23,06 23,00 0,12 2,67
Turecko TRY 9,957 9,92 9,99 -0,20 4,17  
Polsko PLN 6,572 6,57 6,54 -0,12 0,35

Maďarsko 100HUF 9,002 8,98 8,94 0,12 -0,09
Chorvatsko HRK 3,630 3,62 3,64 0,08 0,53
Rumunsko RON 6,296 6,29 6,26 0,13 1,83

Rusko 100RUB 50,267 50,79 49,20 -1,14 -10,95
Ukrajina UAH 1,628 1,71 1,72 -4,77 -4,98

EUR/USD 1,250 1,26 1,25 -0,37 -9,15
JPY/USD 114,560 114,54 113,39 0,86 12,48

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,26 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,53 2,08 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,63pb -0,42pb -0,40pb -0,45pb -0,45pb -0,51pb 
PL 2,01 1,98 1,97 1,95 1,94 1,93

6M změna -0,59pb -0,62pb -0,65pb -0,77pb -0,81pb -0,87pb 
EUR -0,04 -0,01 0,01 0,08 0,19 0,34

6M změna -0,26pb -0,26pb -0,26pb -0,25pb -0,25pb -0,27pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,75 0,82 1,12

1D změna -0,79 1,59 1,67 0,44 0,10 -1,79 USD 0,19 0,21 0,26 0,31 0,46 0,73
6M změna -3,91 -2,81 -3,11 19,28 4,83 -14,10 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,29 0,30 0,30 0,40 0,38 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,11 2,11 2,13 2,15 2,15 CZ 0,31 0,44 0,61 0,81 1,10 1,55
PL 1,67 1,62 1,65 1,64 1,64 HU 2,16 2,30 2,55 2,90 3,35 3,49

EUR 0,10 0,09 0,11 0,21 0,21 0,40 PL 1,65 1,85 2,01 2,19 2,42 2,67
EUR 0,20 0,28 0,44 0,68 1,06 1,47

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

Koruna dnes otevřela na mírně silnější úrovni okolo 27,75 
EUR/CZK, ale během dne oslabila na EUR/CZK 27,80. 
Obchodování s eurem dnes mělo podobný vývoj. Euro otevřelo na 
hladině EUR/USD 1,255, ale v průběhu dne oslabilo na EUR/USD 
1,247.

Ruská centrální banka omezila denní objem intervencí na 
350 milionů USD (dříve intervenovala neomezeně). Podle RBI 
tím fakticky nechala rubl volně plout a zrušila fluktuační 
pásmo okolo centrální parity (parita vůči koši měn). Nicméně 
ruská centrální banka si vyhradila právo v budoucnu intervenovat i 
nad rámec výše zmíněného limitu, pokud by byla ohrožena finanční 
stabilita země. Podobný krok se dal očekávat. Bojovat proti větrným 
mlýnům se do nekonečna nedá. Ruské centrální bance se začaly 
tenčit devizové rezervy.

Maloobchodní tržby v ČR v září meziročně vzrostly o 6,2 
%, což byl přesně náš odhad. Trh čekal dle mediánu růst kolem 5,3 
%. Po očištění o pracovní dni vzrostly maloobchodní tržby o 4,5 % 
r/r. Meziměsíčně po sezónním očištění vzrostly o slušných 0,3 %, což 
bylo rovněž v souladu s naším očekáváním. V nominálním vyjádření 
tržby meziročně rostou o 7,0 %. Ve srovnání s očekáváním trhu 
vyznívá výsledek pozitivně a potvrzuje pokračování ekonomické 
expanze české ekonomiky. Největším meziročním tahounem je 
segment prodeje a oprav aut (4,6 procentního bodu). Tato struktura je 
tedy stále trochu stinnou stránkou jinak slušných výsledků 
maloobchodu. Po očištění o segment oprav a prodeje aut 
maloobchodní tržby v září meziměsíčně klesly o 0,3 % a meziročně 
rostly o 2,4 %. Nepotravinářské zboží meziročně roste o 3,7 % a 
potraviny jen o 0,5 %. Důležité navíc je, že spotřebitelská důvěra v 
říjnu rostla a nachází se na předkrizových úrovních. Maloobchodní 
tržby by tedy měly pokračovat v další expanzi, což je především v 
předvánočním období pro obchodníky dobrá zpráva.

ADP report (předstihový indikátor pro oficiální report z trhu práce) 
podle dnes zveřejněných dat indikuje, že americká ekonomika 
vytvořila 230 tis. nových pracovních míst. Čekalo se 220 tis. 
Připomínáme ale, že spolehlivost ADP reportu je nízká.

Dnes ještě vyjde ISM index ve službách, který by měl sice mírně 
poklesnout, ale i tak by měl zůstat na velmi vysokých úrovních okolo 
58 b.
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