
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,640 27,64 27,54 0,07 0,64

USA USD 22,356 22,48 22,25 -0,37 11,05
V. Británie GBP 35,075 35,16 34,81 -0,18 3,56
Švýcarsko CHF 22,993 23,00 22,82 0,16 2,00

Turecko TRY 9,994 9,96 10,04 -0,33 3,78  
Polsko PLN 6,640 6,64 6,61 0,05 -0,52

Maďarsko 100HUF 8,997 9,00 8,93 -0,03 -0,57
Chorvatsko HRK 3,602 3,58 3,61 0,08 -0,58

Rumunsko RON 6,236 6,26 6,21 -0,02 -0,27
Rusko 100RUB 41,674 42,50 40,89 -0,68 -28,14

Ukrajina UAH 1,492 1,48 1,50 0,56 -13,23
EUR/USD 1,229 1,24 1,23 -0,68 -9,88
JPY/USD 121,270 121,38 119,67 1,24 18,35

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 -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15

HU 1,38 2,08 2,10 2,10 2,14 2,17
6M změna -0,70pb -0,32pb -0,30pb -0,35pb -0,36pb -0,43pb 

PL 2,11 2,08 2,08 2,06 2,05 2,04
6M změna -0,48pb -0,52pb -0,53pb -0,63pb -0,66pb -0,72pb 

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

6M změna -0,10pb -0,17pb -0,18pb -0,19pb -0,18pb -0,20pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,67 0,79 1,07

1D změna 0,72 1,77 2,19 0,19 -0,07 -1,13 USD 0,08 0,12 0,27 0,34 0,47 0,75
6M změna -2,69 0,38 -1,01 18,86 5,77 -33,17 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,32 0,32 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,07 2,04 2,07 2,11 2,06 CZ 0,33 0,46 0,58 0,75 1,04 1,40

PL 1,95 1,89 1,87 1,96 1,87 HU 2,16 2,25 2,50 2,78 3,21 3,32
EUR 0,10 0,09 0,09 0,19 0,19 0,40 PL 1,94 2,05 2,18 2,31 2,49 2,73

EUR 0,19 0,29 0,45 0,67 1,03 1,42

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

5.12.2014

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 %

Česká koruna se dnes obchodovala okolo EUR/CZK 27,60. Euro po 
publikaci reportu z trhu práce (viz níže) oslabilo pod EUR/USD 1,230 
z otevírací hodnoty EUR/USD 1,238.

Americká ekonomika vytvořila v listopadu 321 tis. nových 
pracovních míst, což je nejlepší výsledek od ledna 2012. Čekalo se 
zhruba o 100 tis. méně. Navíc říjnový výsledek byl revidován mírně 
nahoru na 243 tis. z původně uváděných 218 tis. Míra nezaměstnanosti 
stagnovala na 5,8 %. Průměrné výdělky se meziměsíčně zvýšily o 0,4 % 
m/m (čekalo se +0,2 % m/m), průměrná pracovní doba stagnovala na 
34,6 h týdně a míra participace na trhu práce stagnovala na 62,8 %. 
Celkově výsledky ukazují, že americký trh práce pokračuje v oživení velmi 
slušným tempem. Listopadový výsledek trhu práce spolu s dalšími daty 
publikovanými tento týden (oba ISM indexy) jsou hozená rukavice pro 
Fed. Tlak, aby dříve zvýšil sazby, bude po tomto týdnu větší.

Maloobchodní tržby v ČR v říjnu rostly meziročním tempem 
7,5 %. My jsme čekali 5,5 %, trh v mediánu pouze 4,8 %. Na říjen jsme 
sice čekali pokračování růstu maloobchodních tržeb, ale 7,5 % je 
opravdu velmi slušné. Meziměsíční nárůst činil celých 1,1 %. Prodej a 
opravy aut meziměsíčně rostly o 1,2 %, maloobchod bez prodeje aut 1,1 
%. Za vysokým meziročním růstem stojí sice především prodej aut, který ve 
srovnání s minulým rokem roste dvouciferným tempem (15,1 %), ale 
rostou i tržby v řadě jiných segmentů. Například prodejny s počítačovým 
a komunikačním zařízením vykazují růst tržeb o 21,5 % a internetové 
obchody 20,3 %. Pokles byl naopak zaznamenán v prodeji pohonných 
hmot a v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Od 
listopadu už údaje o maloobchodních tržbách nebudou z důvodu vyšší 
srovnávací základny vypadat opticky tak dobře, ale dosavadní výsledky 
maloobchodu naznačují slušné vánoční tržby. Růst spotřebitelské důvěry 
navíc naznačuje pokračování růstu výdajů českých domácností.

Tovární objednávky v Německu vzrostly za říjen 
meziměsíčně o 2,5 %. To je příjemné překvapení vzhledem k tomu, že 
se čekal růst jen o 0,5 % m/m. Navíc zářijový výsledek byl revidován 
nahoru na +1,1 % m/m z +0,8 % m/m. Na takováto čísla se pěkně dívá 
– poslední dobou z ekonomiky eurozóny mnoho dobrých zpráv 
nepřichází. Navíc výsledek továrních objednávek dává naději i na slušný 
výsledek německého průmyslu za říjen.

Růst ekonomiky eurozóny ve třetím čtvrtletí o 0,2 % č/č a 0,8 
% r/r byl potvrzen i druhým odhadem.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:56

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
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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
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