
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,385 27,57 27,33 0,04 -0,54

USA USD 24,951 25,22 24,77 0,11 15,38
V. Británie GBP 37,150 37,35 37,05 -0,09 5,34
Švýcarsko CHF 26,080 26,30 25,93 0,21 14,33

Turecko TRY 9,640 9,53 9,73 -1,13 0,54
Polsko PLN 6,718 6,76 6,67 0,24 1,99

Maďarsko 100HUF 9,139 9,20 9,10 -0,26 3,39
Chorvatsko HRK 3,580 3,58 3,61 0,08 -0,83

Rumunsko RON 6,186 6,23 6,17 -0,26 -1,09
Rusko 100RUB 43,618 44,43 43,12 -0,34 -21,31

Ukrajina UAH 1,078 1,06 1,09 1,01 -36,20
EUR/USD 1,092 1,11 1,09 -0,42 -13,88
JPY/USD 119,190 119,57 118,30 -0,24 9,08

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 1,13 1,93 1,94 1,90 1,86 1,84
6M změna -0,11pb -0,10pb -0,16pb -0,19pb -0,29pb -0,36pb 

PL 1,65 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,92pb -0,92pb -0,80pb -0,65pb -0,62pb -0,58pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,56 0,70 0,85 0,92 1,00

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,15 0,36 0,43 0,52 0,65 0,98
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,25 0,33 0,40 0,50 0,64 0,85

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 1,88 2,16 2,46 2,74 2,92
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,60 1,73 1,89 2,01 2,12 2,24

EUR 0,11 0,15 0,26 0,41 0,60 0,78

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

Dnešní zasedání ČNB nepřineslo změnu nastavení 
měnové politiky. 
ČNB nicméně na tiskové konferenci slovy guvernéra 
Singera uvedla, že pravděpodobnost posunutí 
kurzového závazku směrem ke slabším úrovním se 
zvýšila. Riziky jsou dle guvernéra pomalejší růst mezd a silnější 
koruna. Jde o komunikaci, která nám jasně potvrzuje, že ČNB si 
přeje korunu slabou až do doby, kdy dojde ke zrychlení inflace. 
Nadále čekáme, že ČNB opustí režim kontroly kurzu nad hladinou 
EUR/CZK 27,0 ve druhé polovině roku 2016. Bez překvapení 
ovšem tento přechod vůbec být nemusí. Koruna na 
guvernérova slova reagovala oslabením nad hladinu 
EUR/CZK 27,50 z předchozích EUR/CZK 27,38.

Polský zlotý pokračuje ve svém posilování od začátku týdne a 
již se přibližuje k hranici EUR/PLN 4,08. Naposledy byl zlotý takto 
silný před zhruba 6 měsíci. 

Kurz eura se dnes drží poblíž EUR/USD 1,10.

Peněžní nabídka v eurozóně (agregát M3) v únoru meziročně 
nepatrně zpomalila na meziroční tempo 4,0 % z lednových 4,1 %. 
Trh čekal růst 4,3 %. 

Odpoledne bude zveřejněn předběžný údaj amerického PMI 
indexu služeb za březen, kde trh čeká hodnotu 57,0 bodu oproti 
předchozím 57,1 b.

Cena ropy Brent dnes vyskočila na 57 USD za barel oproti 
včerejším 54 USD/barel. Příčinou téměř 3 dolarového skoku ceny 
v průběhu dne je geopolitická nestabilita v zemích Středního 
východu. Největší exportér ropy, Saudská Arábie, začala dnes 
spolu se svými spojenci letecky bombardovat Jemen (tvořící pouze 
0,2 % světové produkce, ale důležitý pro dopravu ropy z Perského 
zálivu). Událost negativně ovlivnila i akciové trhy.

Michal Brožka, Daniela Milučká, 234 401 498, 
research@rb.cz,14:30
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