
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,610 27,63 27,54 -0,11 0,62

USA USD 22,524 22,55 22,41 0,75 11,19
V. Británie GBP 35,192 35,18 34,89 0,33 3,50
Švýcarsko CHF 22,965 22,97 22,90 -0,12 1,93

Turecko TRY 9,879 9,88 9,98 -1,15 2,40  
Polsko PLN 6,636 6,64 6,62 -0,06 -0,54

Maďarsko 100HUF 9,007 9,02 8,97 0,11 0,32
Chorvatsko HRK 3,600 3,60 3,61 -0,06 -0,61

Rumunsko RON 6,215 6,22 6,20 -0,34 -0,45
Rusko 100RUB 42,072 42,70 41,82 0,96 -28,59

Ukrajina UAH 1,439 1,44 1,50 -3,75 -17,50
EUR/USD 1,226 1,23 1,22 -0,20 -9,39
JPY/USD 120,930 121,84 120,87 -0,40 18,49

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,16 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15

HU 1,26 2,07 2,10 2,10 2,13 2,18
6M změna -0,62pb -0,33pb -0,30pb -0,34pb -0,35pb -0,40pb 

PL 2,11 2,08 2,08 2,06 2,05 2,04
6M změna -0,45pb -0,51pb -0,52pb -0,62pb -0,65pb -0,71pb 

EUR -0,04 -0,01 0,02 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,10pb -0,15pb -0,16pb -0,18pb -0,17pb -0,20pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,53 0,60 0,87 1,08

1D změna -0,14 -0,59 -0,80 0,08 0,33 -3,23 USD 0,10 0,23 0,27 0,35 0,82 0,80
6M změna -3,16 0,78 -1,15 19,02 6,62 -36,04 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,32 0,32 0,41 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,03 2,02 2,03 2,09 2,03 CZ 0,33 0,46 0,57 0,80 1,03 1,41

PL 1,96 1,83 1,84 1,96 1,85 HU 2,16 2,22 2,47 2,75 3,19 3,29
EUR 0,10 0,09 0,32 0,19 0,19 0,39 PL 1,95 2,04 2,18 2,30 2,48 2,71

EUR 0,20 0,27 0,42 0,64 0,98 1,37

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

8.12.2014

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

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 %

OO

Hlavní událostí týdne bude čtvrteční druhá aukce dlouhodobé 
likvidity ECB v programu TLTRO (cílené dlouhodobé refinanční 
operace). Poté, co první aukce skončila zklamáním, když banky 
poptávaly jen 82,6 mld. EUR (možná kvůli probíhajícím zátěžovým 
testům a Asset Quality Review ECB), se tentokrát čeká větší poptávka. RBI 
čeká 140 mld. EUR. Průzkum agentury Blomberg mezi analytiky ukazuje 
na poptávku 170 mld. EUR.
Průmyslová výroba v říjnu v ČR meziměsíčně klesla o 0,5 % 
a meziroční růst deceleroval na 3,2 %. Po říjnovém skoku o 4,5 
meziměsíčně a 8,3 % meziročně jsme čekali mírný meziměsíční pokles a 
zpomalení meziročního růstu na 3,5 %. Ke slabšímu výsledku zřejmě 
dopomohly i kalendářní efekty (úterní svátek svádí k výběru dovolené). 
Trh počítal s meziročním růstem o 4,1 %. O významném zklamání bych 
vůbec nehovořil. Trendový vzestup průmyslu je jasně patrný, přičemž 
pokračující expanzi naznačují i předstihové indikátory, což ukazuje i 
přiložený graf vývoje průmyslu a indexu nákupních manažerů (jeho 
úroveň výrazně nad 50 body indikují expanzi). Za letošní rok 
odhadujeme růst průmyslu 4,8 % a pro příští rok s ohledem na otazníky 
kolem eurozóny mírné zpomalení k 4,0 %.
Míra nezaměstnanosti v ČR se v listopadu navzdory obvyklým 
nepříznivým sezónním vlivům udržela na říjnové úrovni 7,1%. Už 
druhý měsíc se míra nezaměstnanosti drží na minimu z listopadu 2012. 
Méně chladné počasí a pozvolna rostoucí ekonomika, která vytváří další 
nová pracovní místa, zabránila obvyklému růstu míry nezaměstnanosti o 
jednu dvě desetinky. Loni v listopadu byla nezaměstnanost na úrovni 
7,7%.  S ekonomikou se začíná oživovat i trh práce. A protože růst 
ekonomiky čekáme v dalších čtvrtletích spíše pozvolný, pozvolné bude i 
oživení zaměstnanosti. V roce 2015 očekáváme pokles průměrné míry 
nezaměstnanosti k blízkosti 7% z letošních 7,7%. Na předkrizové úrovně 
pod 6% se ale jen tak nedostaneme. K tomu by byl potřeba rychlejší růst 
ekonomiky okolo 3%.
Obchodní bilance vykázala v ČR v říjnu přebytek v národní 
metodice 10,2 mld. Kč, což byl mírně menší přebytek, než jsme 
čekali (12,0 mld. Kč). Trh odhadoval ještě vyšší přebytek 14,5 mld. Kč. 
Meziročně se ale jedná o zlepšení o 1,7 mld. Kč. Mírně nižší přebytek v 
říjnu pravděpodobně souvisí s pomalejším růstem průmyslu (viz výše). V 
září tomu bylo přesně naopak – svižný meziměsíční růst průmyslové 
výroby pomohl i obchodní bilanci k vysokému přebytku 19,5 mld. Kč 
(revize z 19,3 mld. Kč). Exporty v říjnu rostly o 9,9 % r/r a importy o 9,6 
% r/r (námi odhadovaná tempa: 10,3 % r/r a 9,2 % r/r). Oproti září se 
zpomalil zejména vývoz, který v září meziročně rostl o 14,1 %.
Zítra vyjde inflace v ČR za listopad. Čekáme meziměsíční pokles 
cen o 0,2 % a deceleraci inflace na 0,6 % r/r z 0,7 % r/r. Klesat by 
měly zejména ceny pohonných hmot.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz, 14:36

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním
jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB
a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem
projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená
týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy
službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl
by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci
investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na
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