
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,480 27,49 27,36 0,13 -1,06

USA USD 24,257 24,27 24,15 -0,14 15,09
V. Británie GBP 37,417 37,44 37,32 0,23 7,03
Švýcarsko CHF 25,556 25,56 25,38 -0,11 10,95

Turecko TRY 9,787 9,76 9,86 -0,04 0,54
Polsko PLN 6,595 6,60 6,54 0,33 0,08

Maďarsko 100HUF 9,011 9,01 8,93 0,18 1,84
Chorvatsko HRK 3,568 3,55 3,58 0,25 -1,98

Rumunsko RON 6,184 6,18 6,14 0,23 -1,98
Rusko 100RUB 38,498 38,53 37,64 1,80 -32,84

Ukrajina UAH 0,746 0,76 0,88 -14,53 -53,02
EUR/USD 1,133 1,13 1,13 -0,02 -14,06
JPY/USD 119,530 119,59 118,75 0,61 15,27

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,24 0,33 0,40 0,50

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

HU 1,44 2,08 2,10 2,10 2,09 2,08
6M změna 0,28pb 0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,10pb -0,17pb 

PL 2,08 2,01 1,91 1,84 1,83 1,82
6M změna -0,59pb -0,58pb -0,68pb -0,76pb -0,78pb -0,82pb 

EUR -0,04 -0,01 0,00 0,05 0,12 0,25

6M změna -0,04pb -0,04pb -0,07pb -0,12pb -0,15pb -0,19pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,57 0,63 0,72 0,89 1,08

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,18 0,31 0,16 0,26 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 0,31 0,47 0,59 0,71 0,86 1,12

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 1,94 2,15 2,42 2,78 2,91
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,64 1,73 1,84 1,95 2,11 2,29

EUR 0,14 0,16 0,30 0,48 0,74 1,01

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

Dvě hlavní události dnešního dne: Řecko předložilo 
„uspokojivý“ návrh reforem a odpolední projev předsedkyně 
amerického Fed-u .

Řecko předložilo šestistranný list s návrhy reforem 
Troice. Navrhované reformy zahrnují převážně boj proti korupci a 
daňovým únikům. Představitelé Evropské Komise již označili řecký list 
jako „uspokojivý“. Na dnešní telekonferenci Euroskupiny ohledně 
řeckých opatření by se tak mělo rozhodnout, zda se definitivně 
odsouhlasí 4 měsíční prodloužení evropsko-řecké finanční pomoci. 

Výnosy 5ti letých řeckých vládních dluhopisů poklesly
v důsledku optimismu z jednání Euroskupiny z pátečních 14,12 % 
na současných 10,82 % (viz přiložený graf - zdroj 
Bloomberg)

Nejvíc pozornosti dnes strhne v 16:00 projev předsedkyně 
Fedu, J. Yellenové, před Kongresem. Následný blok „otázek 
a odpovědí“ bude zřejmě z velké části věnován jakýmkoliv 
náznakům upřesnění data prvního zvýšení úrokových měr Fedu. 
V době projevu bude také zveřejněn index spotřebitelské důvěry 
v USA. RBI čeká pokles na 100,0 b. ze 102,9 b., trh je o 0,5 
skeptičtější a odhaduje 99,5 b. Zveřejněn bude také počet nově 
prodaných domů v Americe. I když lednový prodej stávajících domů 
poklesl o 4% na 4,82 miliónů proti prosinci, v lednovém prodeji 
nových domů se očekává pokles jen o 2%. 

Prezidentka OPECu, A. Madueke, pro Financial Times dnes vyjádřila 
svou obavu, že pokud bude cena ropy Brent opět klesat pod 60 
USD/barel, bude nucena svolat krizový meeting OPECu 
v nejbližších 6 týdnech. 

Od dnešního rána cena ropy Brent vzrostla o necelý 1 dolar
k 60 USD/barel.

Česká koruna dnes bez významnějších výkyvů u 27,4 EUR/CZK. 
Euro je dnes relativně klidné poblíž 1,132 EUR/USD. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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