
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,680 27,71 27,63 -0,16 -0,74

USA USD 24,462 24,53 24,39 -0,32 17,45
V. Británie GBP 37,421 37,47 37,20 0,14 7,65
Švýcarsko CHF 26,443 26,50 26,31 -0,30 14,88

Turecko TRY 9,797 9,78 9,88 -0,57 1,55
Polsko PLN 6,562 6,60 6,54 -0,59 -1,62

Maďarsko 100HUF 8,926 8,97 8,89 -0,46 0,16
Chorvatsko HRK 3,585 3,58 3,60 -0,19 -1,89

Rumunsko RON 6,224 6,24 6,21 -0,40 -0,91
Rusko 100RUB 37,071 37,44 36,69 -0,16 -36,00

Ukrajina UAH 0,941 0,95 1,00 -2,89 -41,05
EUR/USD 1,131 1,13 1,13 -0,04 -15,55
JPY/USD 119,790 119,95 119,26 0,32 17,05

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15

HU 1,50 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna 0,15pb -0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,06 2,02 2,00 1,96 1,95 1,93
6M změna -0,57pb -0,58pb -0,60pb -0,70pb -0,73pb -0,78pb 

EUR -0,04 -0,03 0,00 0,05 0,13 0,26

6M změna -0,05pb -0,07pb -0,09pb -0,15pb -0,17pb -0,22pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,63 0,75 0,82 0,88 1,17

1D změna -0,15 -0,21 -0,48 -0,33 0,79 2,44 USD 0,18 0,31 0,20 0,41 0,62 1,00
6M změna 0,52 18,03 10,99 15,24 7,24 -31,34 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,34 0,28 0,42 0,34 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,95 1,85 1,84 1,95 1,85 CZ 0,34 0,46 0,53 0,63 0,83 1,12

PL 1,59 1,51 1,51 1,58 1,53 HUThe record could not be found 2,00 2,22 2,50 2,87 2,98
EUR 0,06 0,06 0,16 0,15 0,15 0,28 PL 1,65 1,75 1,88 2,00 2,17 2,36

EUR 0,16 0,19 0,32 0,48 0,71 0,97

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

Kurz EUR/USD se dnes drží stabilně kolem 1,13.

Obdobně, kurz EUR/CZK dnes nevykázal žádné razantní výkyvy 
a  zůstává na 27,6.

Všechen zrak se dnes upíná na krizové jednání investorů 
s Řeckem a Německem v Bruselu ohledně řeckého 
záchranného balíčku. Včerejší náznak kompromisu ze strany 
německé kancléřky A. Merklové vyvolal domnění, že by byl prostor 
pro jednání s Řeckem. Naděje na vzájemný kompromis ale  ztlumil 
německý ministr financí  W.  Schaeuble, když svým projevem 
ukázal nulovou ochotu projednat jakékoliv nové řecké 
podmínky. Podle jeho slov, pokud Řekové odmítnou poslední 
část balíčku, tak „je konec“. Naopak řecký premiér A. Tsipras trvá 
na nové smlouvě, která zahrnuje delší časový horizont splátek a 
uvolněnější výdajové škrty. Dá se tedy předpokládat, že se dnes 
konečného řešení řeckého problému nedočkáme. 

Řecké dluhopisové výnosy dnes po včerejším poklesu 
opět rostou. Výnos pětiletého vládního dluhopisu se vrátil nad 
16% hranici.

Na finanční trhy by dnes mohlo zapůsobit  i pokračování  mírových 
jednání v Minsku ohledně rusko-ukrajinského konfliktu. 

Maďarsko dnes překvapilo svojí lednovou meziroční mírou 
deflace -1,4%. Zatímco u nás se odhadovala lednová meziroční 
deflace -0,2% a zaznamenali jsme inflaci 0,1%, naopak 
v Maďarsku se předpokládala deflace hlubší o 30 p. b.

Cena ropy dnes zlevněla o celé dva dolary na 54,6 USD za 
barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:40
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