
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,620 27,68 27,58 -0,07 -0,72

USA USD 24,192 24,41 24,11 -0,13 15,33
V. Británie GBP 37,143 37,45 37,07 -0,26 6,72
Švýcarsko CHF 25,977 26,18 25,92 -0,12 13,08

Turecko TRY 9,889 9,86 9,98 -0,07 2,77
Polsko PLN 6,596 6,62 6,58 -0,18 -0,68

Maďarsko 100HUF 8,968 9,03 8,94 -0,42 1,28
Chorvatsko HRK 3,575 3,58 3,60 -0,20 -2,03

Rumunsko RON 6,211 6,22 6,19 -0,13 -1,48
Rusko 100RUB 38,657 38,94 38,21 -0,09 -33,06

Ukrajina UAH 0,916 0,92 0,93 -1,48 -42,48
EUR/USD 1,141 1,14 1,13 0,54 -14,07
JPY/USD 118,740 118,92 118,21 0,24 14,37

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 1,30 2,07 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna -0,12pb -0,03pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,07 2,01 1,98 1,93 1,92 1,90
6M změna -0,55pb -0,59pb -0,62pb -0,71pb -0,74pb -0,79pb 

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

6M změna -0,06pb -0,08pb -0,08pb -0,14pb -0,16pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,60 0,70 0,76 0,88 1,16

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,25 0,13 0,40 0,50 0,60 1,00
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 0,34 0,50 0,59 0,69 0,87 1,12

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 1,99 2,19 2,44 2,79 2,92
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,62 1,67 1,77 1,88 2,02 2,21

EUR 0,15 0,18 0,32 0,48 0,71 0,96

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

Trhy dnes nejvíce otřásla zpráva o přerušených jednáních mezi 
ministry financí Eurozóny a Řeckem. Řecký ministr financí Y. 
Varoufakis odmítl podepsat „evropské" požadavky, čímž si přivřel dveře 
k nalezení kompromisu. Ministři financí států Eurozóny požadují, aby 
Řecko prodloužilo stávající záchranný plán, který má exspirovat koncem 
února 2015. Řekové mají čas do konce tohoto pátku se rozhodnout, 
jestli na tyto požadavky přistoupí. Pokud tomu tak nebude, peníze ze 
stávající finanční pomoci jim vydrží nejdéle do konce března 2015. 

Reakce eura na zprávy z Bruselu byla umírněná.

Index důvěry investorů v SRN - ZEW index – v únoru předčil 
očekávání, když se nečekaně vyšvihl na 45,5 bodu z lednových 22,4. 
Výrazně se zlepšil i subindex očekávání analytiků a investorů, který se 
v únoru zvýšil ze 48,4 bodů na 53. Důvěra německých investorů 
tak dosáhla svého maxima od července 2014. Za optimismem 
analytiků ohledně německého růstu stojí především oslabující euro a 
nízké ceny ropy ze začátku února.

Lednová meziroční inflace ve Velké Británii překvapivě prudce 
klesla na rekordních 0,3%, co bylo o 10 p. b. méně, než se 
odhadovalo. Největší zásluhu na propadu britských cen má pokles cen 
potravin o 2,5 % a pohonných hmot o 2,8 %. Kvůli volatilitě v cenách 
ropy Bank of England (BoE) upravila své krátkodobé odhady inflace a 
podle slov guvernéra BoE M. Carneye je možné, že inflace 
v Británii spadne v nejbližších měsících pod nulu.

New Yorský Fed dnes zveřejnil index sentimentu NY Fed index, který 
v únoru klesl na 7,78 bodu oproti odhadovaným 8 bodům. Přesto se dá 
tento mírný pokles považovat za dobrý znak, že se prudká volatilita Fed 
indexu od září 2014 uklidnila.

Cena ropy Brent se dnes drží nad 61,5 USD za barel.
Kurz EUR/USD se pohybuje okolo 1,141. EUR/CZK taky bez větších 
změn na 27,6.

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