
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,545 27,57 27,50 0,00 0,35

USA USD 21,745 21,81 21,58 -0,15 9,46
V. Británie GBP 34,611 34,69 34,49 -0,17 3,77
Švýcarsko CHF 22,818 22,84 22,76 0,07 1,37
Turecko TRY 9,578 9,55 9,63 0,23 2,75  
Polsko PLN 6,545 6,56 6,53 -0,12 -0,21

Maďarsko 100HUF 8,988 9,01 8,96 0,08 0,45
Chorvatsko HRK 3,596 3,59 3,62 -0,06 -0,17
Rumunsko RON 6,240 6,25 6,22 -0,03 1,41

Rusko 100RUB 53,215 53,47 52,94 -0,27 -4,65
Ukrajina UAH 1,676 1,69 1,71 -1,53 -5,63

EUR/USD 1,274 1,28 1,26 0,62 -7,79
JPY/USD 106,280 107,49 106,19 -0,71 3,80

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,70 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,65pb -0,50pb -0,50pb -0,56pb -0,59pb -0,64pb 
PL 2,13 2,09 2,08 2,03 2,02 2,01

6M změna -0,46pb -0,51pb -0,54pb -0,69pb -0,72pb -0,78pb 
EUR -0,03 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,25pb -0,23pb -0,24pb -0,25pb -0,25pb -0,26pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,57 0,59 0,65 0,81 1,10

1D změna -1,85 -1,93 -2,15 0,92 -0,04 -0,39 USD 0,25 0,33 0,27 0,24 0,41 0,61
6M změna -8,38 -8,02 -6,95 3,84 -0,57 -10,74 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,32 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,15 2,16 2,17 2,17 2,17 CZ 0,33 0,48 0,60 0,78 1,09 1,51
PL 1,57 1,51 1,52 1,57 1,52 HU 2,48 2,35 2,66 2,99 3,37 3,50

EUR 0,11 0,10 0,10 0,20 0,19 0,39 PL 1,67 1,76 1,94 2,12 2,35 2,60
EUR 0,20 0,25 0,41 0,64 0,99 1,39

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

Koruna se dnes obchodovala EUR/CZK 27,55. Euro se po většinu 
dne obchodovalo okolo EUR/USD 1,266, pak ale po publikaci 
amerických dat (viz níže) posílilo na EUR/USD 1,276.

Evropské akciové trhy dnes povětšinou oslabovaly.

Zatímco včera byla v hledáčku trhů data z eurozóny, dnes se trhy 
soustředily na americká data – zejména na maloobchodní 
tržby. Ty v září meziměsíčně poklesly o 0,3 %, což bylo 
mírně pod očekáváním trhu (-0,1 % m/m), ale RBI s podobným 
poklesem počítala. Jedná se o nominální údaj, takže svou roli sehrál i 
pokles cen ropy. Pro trh to bylo ale negativní překvapení, proto dolar 
po publikaci výsledku oslabil. Podle RBI se ale na vzestupném trendu 
amerického maloobchodu nic nemění. Jádrové maloobchodní tržby 
(po odečtení prodejů aut) poklesly o 0,2 % m/m. Čekal se naopak 
růst o 0,4 % m/m.

New Yorský FED index poklesl nečekaně prudce na 6,17 
b. z 24,54 b. Určitá korekce se čekala (na 20,5 b.), ale takto 
hluboký pokles je negativním překvapením. Takže celkově dnešní 
americká data nic moc…

Navzdory devizovým intervencím ruské centrální banky 
na podporu rublu ruská měna dále oslabuje na nová 
minima. Proti dolaru oslabil dnes až na USD/RUB 41,0. Ještě před 
zhruba 4 měsíci se přitom obchodoval okolo USD/RUB 34,0. Ruská 
centrální banka se snaží udržet rubl v určitém pásmu okolo centrální 
parity, která je definovaná košem měn, ale pásmo musí zvětšovat kvůli 
tlaku na ruský rubl. Na ruský rubl negativně působí odliv portfoliových 
investic (důsledek konfliktu s Ukrajinou a sankcí), což nepřímo zvyšuje 
inflaci. Na ruskou ekonomiku rovněž negativně působí pokles cen 
ropy, což snižuje příjmy státního rozpočtu.
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