
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,505 27,52 27,33 0,49 -1,19

USA USD 24,344 24,38 24,04 1,29 16,03
V. Británie GBP 37,425 37,44 37,07 0,92 7,60
Švýcarsko CHF 25,660 25,77 25,28 1,24 11,57

Turecko TRY 9,881 9,80 9,93 0,65 2,81
Polsko PLN 6,578 6,59 6,55 0,21 -1,07

Maďarsko 100HUF 9,000 9,02 8,93 0,39 1,36
Chorvatsko HRK 3,566 3,54 3,58 0,65 -2,27

Rumunsko RON 6,171 6,18 6,14 0,26 -2,22
Rusko 100RUB 39,162 39,42 38,67 1,15 -32,39

Ukrajina UAH 0,871 0,87 0,90 -2,80 -44,21
EUR/USD 1,129 1,14 1,13 -0,70 -14,76
JPY/USD 118,480 119,09 118,43 -0,39 14,01

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15

HU 1,33 2,08 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna 0,08pb -0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,09 2,02 1,94 1,89 1,86 1,86
6M změna -0,54pb -0,58pb -0,66pb -0,75pb -0,79pb -0,82pb 

EUR -0,03 -0,02 0,00 0,05 0,13 0,25

6M změna -0,04pb -0,06pb -0,08pb -0,14pb -0,16pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,70 0,76 0,88 1,16

1D změna 0,64 -0,12 -0,62 0,37 -0,24 0,44 USD 0,25 0,32 0,40 0,50 0,60 1,00
6M změna 2,75 17,67 11,87 17,97 5,79 -27,74 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,29 0,29 0,39 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,93 1,84 1,84 1,94 1,85 CZ 0,31 0,48 0,60 0,72 0,89 1,13

PL 1,59 1,52 1,52 1,59 1,53 HU 1,97 1,99 2,23 2,52 2,87 2,99
EUR 0,07 0,06 0,14 0,16 0,15 0,28 PL 1,64 1,73 1,89 2,02 2,20 2,38

EUR 0,16 0,18 0,31 0,47 0,72 0,98

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

Brusel opět středem pozornosti.  Dnes, ve dvě hodiny odpoledne, se 
koná již třetí setkání Řecka s investory za poslední dva týdny. Reakce na 
včerejší odmítavou reakci Německa přijmout řecký návrh byla zmírněná 
následovným setkáním mezi řeckým premiérem A. Tsiprasem a kancléřkou 
A. Merklovou. Jejich relativně „pozitivní“ jednání vrhlo zpátky trochu 
optimizmu k nalezení řecko-evropského kompromisu. Podle slov mluvčí 
německé vlády Ch. Wirtz však není rozdíl mezi názory ministra financí 
Schaeublem a kancléřkou Merklovou.  Bude se tedy netrpělivě čekat, co 
páteční jednání přinesou. 

PMI index nákupních manažerů eurozóny posílil v únoru na 
51,1 bodu z lednových 51. I když se nárůst o 0,1 bodu dá považovat za 
téměř nepatrný, je to pořád dobré znamení, že se průmysl v Eurozóně i 
přes řeckou zátěž zvedá. Za tento pozitivní výsledek je zodpovědný 
převážně skvělý výkon průmyslu v jádru Eurozóny. Francouzský průmysl 
příjemně překvapil, když se jeho kompozitní PMI index zvedl o 2,9 bodu 
oproti minulo-měsíčním 49,3b.Také tažný kůň Eurozóny, Německo, si 
v únoru polepšil. Německý kompozitní PMI index vzrostl na 54,3 bodu, 
což je o 0,3 bodu více než se vzhledem k napjaté řecko-německé situaci 
čekalo. 

Naopak, německý index průmyslových cen zklamal, když v lednu 
klesl o 2,2% meziročně a o 0,6% meziměsíčně, hlavně kvůli 
přetrvávajícímu propadu cen energií. Čekalo se -2,0 r/r a -0,4 % m/m.
Včera zveřejněný Filadelfský Fed index v únoru nečekaně klesl na 5,2 
bodu, což je o 3,8 bodu méně než se prognózovalo a o 1,1 bodu méně 
než v lednu.

Cena ropy Brent se od rána drží u 60 USD/barel.

Koruna se dnes ráno obchodovala lehce pod úrovní EUR/CZK 
27,40 a v průběhu dne oslabovala směrem k EUR/CZK 27,50. 
S ohledem na nízký výhled inflace naše prognóza i nadále činí EUR/CZK 
27,70 na březen a EUR/CZK 27,80 na červen a EUR/CZK 27,60 na 
konec roku. Guvernér Singer na včerejší konferenci připomněl, že ČNB 
hodlá používat kurz koruny k dosažení cílů nejméně do druhé poloviny 
roku 2016. Zůstává trochu s podivem, jak silnou reakci kurzu koruny slova 
prezidenta Zemana vyvolala, ač neřekl v zásadě nic nového.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:30
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