
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,185 27,27 27,14 -0,44 -1,22

USA USD 25,565 25,82 25,51 -1,13 19,59
V. Británie GBP 37,759 38,24 37,63 -1,41 8,17
Švýcarsko CHF 25,502 25,68 25,43 -0,89 12,01

Turecko TRY 9,789 9,78 9,86 -0,83 2,25
Polsko PLN 6,568 6,61 6,54 -0,70 0,08

Maďarsko 100HUF 8,939 8,98 8,91 -0,58 1,43
Chorvatsko HRK 3,555 3,55 3,58 -0,48 -1,47

Rumunsko RON 6,121 6,14 6,10 -0,55 -1,92
Rusko 100RUB 41,342 41,89 41,16 -0,82 -25,63

Ukrajina UAH 1,136 1,14 1,20 -4,06 -31,79
EUR/USD 1,063 1,06 1,06 0,61 -17,74
JPY/USD 121,200 121,52 121,09 -0,10 11,51

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,23 0,32 0,40 0,49

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,28 2,07 2,09 2,04 2,03 1,99
6M změna 0,08pb 0,05pb 0,00pb -0,05pb -0,12pb -0,22pb 

PL 1,63 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,99pb -0,95pb -0,87pb -0,79pb -0,77pb -0,73pb 

EUR -0,06 -0,05 -0,01 0,03 0,10 0,21

6M změna -0,06pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,55 0,63 0,72 0,91 1,09

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,16 0,22 0,40 0,55 0,99
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 0,23 0,42 0,57 0,71 0,82 1,10

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 2,09 2,41 2,71 3,04 3,17
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,65 1,86 2,07 2,21 2,33 2,50

EUR 0,11 0,14 0,29 0,43 0,62 0,82

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 %

17.3.2015

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

ZEW index očekávání investorů se v Německu v březnu zvýšil 
na 54,8 bodu z předešlých 53b, což bylo ale to výrazně pod 
odhady trhu (59,4 bodu) a to zejména kvůli přetrvávající nejistotě o 
osudu Řecka. Německý DAX včera prudce klesl k hranici 
12000bodů. 

Finální údaj za únor potvrdil inflaci v Eurozóně -0,3 % meziročně a 
+0,7 % r/r u jádrové inflace. Meziroční tempo růstu zaměstnanosti 
zůstalo v 4Q 2014 na nízkých 0,9 %. 

Počet zahájených staveb v USA se v únoru meziměsíčně 
propadl nejvíc za poslední 4 roky o 17 % na 897 tis. 
(odhadoval se pokles -2,4 %). Za tímto značným propadem stojí 
především neobvykle tuhá zima a silné sněhové bouřky, které letos 
postihly Ameriku. Nárůst stavebních povolení o 3 % m/m však 
signalizuje, že prudký pokles počtu zahájených staveb je výsledkem 
zlého počasí a bude mít jen krátkodobý efekt. 

Do středobodu pozornosti se dostává zítřejší měnově-politické 
zasedání Fedu. Pozorně se bude sledovat formulace vět ve 
vyjádření prezidentky Fedu, J. Yellenové, a konkrétně, jestli 
Yellenová vzpomene slovíčko „patient“ ve spojení se zvyšováním 
úrokových sazeb Fedu. RBI, podobně jako 90% analytiků 
v Bloomberg průzkumu, očekává, že k opomenutí tohoto 
„zázračného“ slovíčka zítra opravdu dojde. Rozhodnutí bude ale 
velice těsné.

Euro/dolar se dnes zvedal ze včerejších EUR/USD 1,056 k dnešním 
EUR/USD 1,061.

Česká koruna dnes také zaznamenala pohyb, když posílila 
těsně pod EUR/CZK 27,2. Nečekáme však, že by ČNB i přes 
současné posilování koruny posunula v nejbližší době stávající fixní 
hranici EUR/CZK 27,00. Na červen 2015 i nadále odhadujeme 
EUR/CZK 27,8.

Ropa Brent dnes opět klesá a sklouzává k 52 USD/barel. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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