
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,600 27,62 27,56 0,04 0,56

USA USD 22,136 22,20 22,06 -0,29 10,45
V. Británie GBP 35,023 35,34 34,95 -0,53 3,99
Švýcarsko CHF 22,954 22,96 22,89 0,04 2,11
Turecko TRY 9,794 9,78 9,84 -0,15 2,53  
Polsko PLN 6,542 6,55 6,52 0,15 -0,12

Maďarsko 100HUF 8,977 8,99 8,94 0,08 0,06
Chorvatsko HRK 3,600 3,60 3,61 0,00 -0,39
Rumunsko RON 6,228 6,23 6,21 -0,13 0,65

Rusko 100RUB 47,821 47,94 47,49 0,58 -16,91
Ukrajina UAH 1,504 1,53 1,54 -1,66 -10,63

EUR/USD 1,247 1,25 1,24 -0,01 -8,90
JPY/USD 115,160 116,00 115,06 -0,53 13,47

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 -0,03pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,76 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,63pb -0,40pb -0,40pb -0,45pb -0,45pb -0,50pb 
PL 2,11 2,07 2,06 2,04 2,03 2,01

6M změna -0,49pb -0,53pb -0,56pb -0,68pb -0,71pb -0,79pb 
EUR -0,04 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,20pb -0,25pb -0,25pb -0,24pb -0,23pb -0,25pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,54 0,64 0,75 0,80 1,04

1D změna -1,03 -1,48 -1,58 0,43 0,01 0,12 USD 0,22 0,17 0,26 0,40 0,21 0,74
6M změna -2,22 -4,14 -3,69 21,99 6,81 -18,37 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den0,0874 0,1209 0,1545 0,23435 0,3305 0,5533

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,30 0,31 0,30 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,11 2,09 2,10 2,13 2,12 CZ 0,32 0,44 0,55 0,75 1,04 1,47
PL 1,77 1,67 1,68 1,80 1,71 HU 2,16 2,26 2,52 2,84 3,28 3,44

EUR 0,11 0,10 0,10 0,21 0,21 0,39 PL 1,81 1,85 1,97 2,14 2,38 2,62
EUR 0,20 0,27 0,43 0,65 1,02 1,41

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

Koruna se dnes obchodovala okolo EUR/CZK 27,60. Euro se 
obchodovalo okolo EUR/USD 1,246.

Průmyslová výroba v eurozóně vzrostla v září o 0,6 % 
meziměsíčně. Čekal se jen mírně rychlejší růst o 0,7 % m/m. Na 
druhou stranu srpnový pokles o 1,8 % m/m byl revidován nahoru 
na -1,4 % m/m. Meziročně je ale průmyslová výroba nahoře o 0,6 
%. Čekalo se naopak, že bude o 0,2 % meziročně dole. V 
předcházejících měsících tedy muselo dojít k poměrně velké revizi, 
což poněkud překresluje chmurný obrázek průmyslu v eurozóně. 
Dnešní výsledek pozitivně naladil očekávání na HDP eurozóny v 
3Q, jehož předběžný výsledek bude publikován v pátek. RBI i trh 
očekávají šnečí růst o 0,1 % č/č po stagnaci ve druhém čtvrtletí.

Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii stagnovala 
v září na 6,0 %. Trh sázel spíše na pokles na 5,9 %. Míra 
nezaměstnanosti je důležitá veličina v uvažování Bank of England 
ohledně růstu sazeb v budoucnu. Podle BoE je neutrální míra 
nezaměstnanosti 5,0 %. Pomalejší pokrok na trhu práce by ukazoval 
spíše na pozdější utažení měnové politiky. RBI stejně jako většina 
analytiků čeká, že BoE poprvé zvýší sazby v prvním čtvrtletí 2015.

Vláda ČR dnes rozhodla o zrušení druhého pilíře 
důchodové systému k 1. lednu 2016. Premiér Sobotka tento 
krok zdůvodnil tím, že byl „pro většinu občanů nevýhodný a zájem 
o něj byl mizivý.“

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:30
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